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i bara gör. Och vi gör så som vi oftast brukar för det blir bäst
och enklast så. Och det går fortast. Men vad gör vi egentligen? Hur gör vi? Och varför då? Och blir det alltid bäst så?
Vid produktion av reportage och inslag för tv/audiovisuella media är tiden ofta en av ramarna att förhålla sig till och det
är därför en lyx att stanna upp och tänka efter. Det har jag fått möjlighet att göra och det blev boken ”Reportage – en berättelse från
verkligheten”.
Här vill jag undersöka och sätta ord på metod och gestaltningsval.
Jag vill framförallt visa att vi i den journalistiska berättelsen kan och
bör lägga lika mycket vikt vid form som innehåll.
Det här är en text att reflektera det egna praktiska arbete mot,
som jag hoppas kan ge lust att diskutera både vad vi gör och varför
vi gör, hur vi planerar och strukturerar, hur vi använder scener och
möter människor och hur vi väljer olika gestaltningsmetoder och vad
det får för effekter. Det är ju berättelser från verkligheten vi arbetar
med.
Du som står inför att göra dina första reportage kan ha texten i
bakfickan när du ger dig ut. Om du varit yrkesverksam längre vill jag
bjuda in till en stunds reflektion mitt inne i produktionsprocessen. Jag
hoppas att ni gemensamt fortsätter utveckla reportageberättandet!
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et har regnat i veckor. Gräsmattorna är vattensjuka och bilvägarna
har bitvis försvunnit under nybildade småsjöar. Nu börjar vattnet
sippra in i källare, rinna över trösklarna till stans varuhus och in i
skolornas gympasalar. Fördämningarna av sandsäckar som man
byggt mot den allt livligare ån ger vika och vattnet forsar in i de närliggande
bostadshusen. Det är översvämning i Värmland.
Studenten från journalisthögskolan gör sin allra första praktikdag på den
lokala tv-stationen. Alla andra reportrar har redan åkt ut på jobb när sandsäckarna spolas bort och redaktörens blick faller på den nya praktikanten
som får i uppdrag att åka ut och ta några synkar med de som drabbats.
Vilken lycka att befinna sig mitt i nyhetsflödet, att vara med där det händer.
Sätt fart! På med stövlarna, in i bilen tillsammans med fotografen. Hitta
vägen och tänka, tänka, tänka på frågorna. Väl framme, hitta någon som
bor nära ån och ställa rätt frågor. Vad har hänt? Hur gick det till? Vad gjorde
du då? Hur har det gått med ditt hus? Hur känns det nu? Vad ska du göra
nu? Vad tror du händer sen?
Och visst har vi fått med allt och nej det var nog inget mer, tack ska ni
ha, hopp in i bilen och hem till redaktionen. Avrapportering till redaktören,
vad har ni?
En riktigt bra intervju, om paniken när vattnet kommer och förtvivlan
över allt som blir förstört och oron för imorgon. Och lite stolt måste man
få vara att som färsk praktikant ha fått göra nåt så viktigt och dramatiskt
redan första dagen.
–Du toppar ikväll, säger redaktören.
Det värmer i magen.
–Posta de bästa bilderna till löpet och webben direkt.
Redaktören ser nöjd ut, lutar sig tillbaka och gör en ny
rad i sitt körschema.
De bästa bilderna?
– Men, du sa ju att vi skulle göra en synk?

Berättelsen om den första praktikdagen var den bästa lektion vår journalistklass kunde få i att tv handlar om att berätta med bild och ljud. Det
gick rakt in i magen och knep till och löstes upp av att vi fick skratta åt
eländet. Studenten som hade modet att dela med sig av sin näsbränna
besparade säkert flera av oss andra ett antal liknande misstag. Visst hade
den luttrade tv-fotografen på rutin tagit bilder på plats vid översväm8

ningen, men effekten av att låta praktikanten bli svarslös var långt större
än allt tjat i världen om hur viktigt det är att vara ett team och diskutera
både berättelsen och gestaltningen tillsammans.
Det där knipet i magen pekade också på den problematik det journalistiska tv-berättandet har att brottas med. Det är så lätt att värdera
innehållet och orden högre än bilden och ljudet trots att tv är ett ljudoch bildmedium. Orden och innehållet är så mycket lättare att diskutera,
analysera och bedöma än den ordlösa berättelse som skapas med bild
och ljud.
I början av mitt arbetsliv jobbade jag nästan uteslutande med form.
Först som bildlärare och studiecirkelledare i svartvitt foto och därefter
med ljud i olika former; musik, musikmix och ljud för film, radio och
tv. Men jag längtade efter att få jobba mer med innehållet och sökte mig
därför vidare till journalistiken. Väl där blev jag varse att fokus låg på
vad och varför något skulle berättas, hur kom liksom först i andra hand.
Sedan dess har jag försökt bry mig lika mycket om båda.
I den här texten vill jag sätta lite om arbetsmetod och process vid
reportageberättande på pränt. I den första delen handlar det om att hitta
och ringa in berättelsen, i den andra delen finns det som ligger mig
varmt om hjärtat – hur vi kan jobba mer medvetet och aktivt med att
berätta med alla de gestaltningsmedel som vi faktiskt har tillhands när vi
producerar för audiovisuella medier. Slutligen lite om de dilemman som
kan uppstå mellan verklighet och gestaltning, men också om det fantastiska med att ha verkligheten som arbetsmaterial.
Tv är ju idag inte liktydigt med den skärm som finns i ditt vardagsrum utan alla de skärmar vi omges av och bär med oss under en dag.
Både produktionsmedel och distributionskanaler är idag mer lättillgängliga, lättmanövrerade och billigare än någonsin tidigare och till viss
del innebär det en demokratisering av möjligheten att berätta. Det ger
också en stor innehållsmångfald som inte silats genom ett redaktörsöga,
där du som tittare kan välja och välja bort, eller aldrig ens komma i närheten av det du inte vet att du vill se.
Så nu när alla gör tv och vi översvämmas av en stor mängd rörlig bild
och ljud av skiftande kvalitet tror jag att det är viktigare än någonsin att
vi vässar våra verktyg och lägger vikt vid hur vi formger berättelsen för
att ge den en chans att nå fram.
Berättelsen är ingenting utan sin form, och formen berättar inget särskilt utan sitt innehåll.
9

ATT HITTA BER ÄTTELSEN

Att hitta
berättelsen

Sinnlig och kunskapande research

SINNLIG OCH KUNSKAPANDE RESEARCH
Alla dessa berättelser som aldrig blir berättade! Jag har samlat många
hundra berättelsefröer under tiden jag gjort reportage eller inslag om
något annat. Nästan alltid har jag snubblat över något spännande och
intressant – väl värt att berätta – men sådant som inte hört till just den
berättelse jag varit där för att göra just den dagen. Vid varje intervjumöte har det funnits ingångar till flera andra berättelser och vid varje
besök på en ny inspelningsplats har det funnits flera spännande spår
att följa. Men frön är ingenting annat än frön så länge de inte utvecklas
genom research och avgränsningar.
Några enstaka frön har kunnat gro, medan de allra flesta har blåst
bort. Några har jag sparat.
Berättelsefröerna syns som bäst om jag är öppen för annat än det jag
förväntar mig. Det finns många sätt att hitta och undersöka berättelsen, men det är avgränsningen som byggs av den kunskap som samlas
kring ämnet som gör att den kan växa. Att bestämma sig för vad det ska
handla om är en spännande fas där fragment och delar blir synliga efterhand, där mönster och sammanhang träder fram och ändras eftersom.
Jag delar gärna in researchen i två sorter – en sinnlig och en kunskapande. Den sinnliga researchen handlar om att erfara och uppleva
och utgör grunden för gestaltningen, men den ger också inspiration till
innehåll och riktningar. Den kunskapande researchen handlar om att
samla fakta och bakgrund och att organisera delarna till något begripligt, det som blir grunden för innehållet. Berättelsen tar sin början i
kombinationen mellan den sinnliga och den kunskapande researchen
och båda är lika viktiga.
10
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På bussen.
– Vi kan bygga lego när vi är hos mig, jag har rivit så vi kan bygga
upp igen.
– Har du ritningarna då?
– Ja såklart jag har sparat dem annars går det ju inte!
– Mina är borta. Städerskan har tagit dem.
Tjejerna tittar ut genom bussfönstret. Det är tidig höst och de har nyss
börjat skolan. Håller på att bli kompisar. Båda har långt utsläppt hår
och blå jackor.
– Städerskan, är det typ din moster eller?
Flickan ser ut att leta i sitt minne för att få en bild av hur städerskan
kan se ut.
– Nej, det är ju städerskan förstår du väl. Svaret är enkelt och
självklart.
– Vad heter hon då?
– Jag vet inte.
Det blir tyst en stund. Flickorna tittar ut igen och det nya de vet om
varandra får sjunka in. De sparkar lite med benen mot ryggen på sätet
framför.
– Har ni ingen städerska?
Pannan får en rynka.
– Ingen annan får städa hos mig.
Det blir tyst en stund. Rynkan i pannan blir djupare.
– För då kanske ritningarna försvinner.
Det är dags att kliva av och börja leka.
Visst har du också lyssnat till dina medresenärers samtal på bussen
eller tåget, hört förtroligheter utbytas i skydd av det offentliga rummets
anonymitet eller brottstycken av samtal där du bara kan ana ett sammanhang. Tittat på detaljer, vad någon gör och hur personer rör sig,
vad någon säger, på vilket sätt de gör det och vilka reaktioner det skapar
i omgivningen. Små fragment av skeenden som berättar något om vår
omvärld, den tid och det samhälle vi lever i och något om vilka vi är.
Att sätta sig ner på en bänk i en offentlig miljö och betrakta kan ge
ledtrådar till vilka berättelser platsen och tiden bär på. Ta in hur platsen ser ut och hur den används, hur den luktar och låter, vilka färger
som är dominanta, vilken rytm den har. Att känna efter om platsens
karaktär är hård, mjuk, ensam eller inbjudande, öppen eller hemlig kan
också ge inspiration till hur den skulle kunna gestaltas.
Att använda sig av sina sinnen är en researchmetod som journalister och reportagemakare delar med yrkesverksamma inom många
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olika konstnärliga fält, men också med till exempel landskapsarkitekter, sociologer, antropologer och etnologer som systematiserat de etnografiska metoderna. Här handlar det inte om att samla fakta och göra
källkritiska bedömningar utan snarare om att hitta det som kan komplettera de traditionella journalistiska researchmetoderna. Den sinnliga
researchen är inte kontrollerbar och mätbar på samma sätt som den
kunskapande och det kan bli svårt att sälja in din reportageidé enbart
på det du hittar under din sinnliga research. Men den hjälper till att
hitta berättelsens ton och uttryck och du blir säkrare på hur du ska
berätta.
Under researchfasen av ett arbete är det ovärderligt att besöka platserna där du ska spela in om det är möjligt. Det blir så mycket lättare
att planera för hur inspelningen ska göras och hur saker ska visualiseras. Om du har lyxen att kunna träffa människor helt kort eller besöka
platser innan inspelning kan det också vara till hjälp att göra visuell
research med hjälp av en enkel kamera, stillbild eller rörligt. Det är ett
bra stöd för minnet och gör det lätt att tänka på formen för berättelsen.
Det hjälper dig också att se om ditt material håller – kommer det gå att
filma eller gör det sig egentligen bättre i text?
Men ofta är det omöjligt att i förväg veta hur en inspelningsplats ser
ut och då gäller det att snabbt skapa sig en uppfattning när du kommer
dit. Det är snabba beslut som du antingen tar ensam eller tillsammans
med en fotograf om du jobbar i team, beslut som blir avgörande för
hur dina tittare kommer att se det du berättar. Och precis som med alla
andra researchmetoder krävs det övning för att säkert sålla fram vad
som är viktigt och sålla bort det som leder åt fel håll. Det bästa är att
det är lätt att öva korta stunder när som helst och var som helst. Genom
att medvetet väja ett eller flera sinnen att ta in omgivningen med och
sedan skapa sig en bild av den tränas förmågan till varseblivning. Sen
är det bara att fundera på hur just den informationen du samlar in
skulle kunna användas.
Lyssna, titta, känn, smaka, lukta och ana!
Etnografiska metoder för fältstudier kan fungera som inspiration och
övning även för oss som arbetar journalistiskt. Anna Sofia Lundgren,
professor i etnologi vid Umeå universitet, beskriver i ”Etnografiska
Observationer” 1 en observationsmetod utarbetad av etnologen Patty
Sotirin. Lundgren ska under en fältstudie observera ett café och efter en
stunds planlöst och rörigt observerande inser hon att hennes anteckningar från platsen kommer att vara oanvändbara. Hon bestämmer sig
för att följa Sotirins metod med fyra observationspunkter. Den är gan1 (Arvastsson & Ehn, 2011) sid 88
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ska enkel och tål att lekas med en ledig stund. Här är de fyra områden
som ska observeras:
• Territory – rum och arkitektur och hur människor
förhåller sig till dem.
• Stuff – föremål och hur de används och av vilka.
• People – klädsel, kropp och rörelse och hur människor
beter sig mot varandra.
• Talk – vad sägs, hur sägs det, av vem och till vilka?

Att hitta
berättelsen

Metoden hjälper Lundgren att strukturera sitt observerande och
fylla sitt anteckningsblock. Gissningsvis skulle hon kunna beskriva
caféet väldigt väl för någon som inte själv varit där. Med stöd i hennes anteckningar skulle vi kunna visualisera hur lokalen ser ut och i
vilken stil det är inrett, vilka människor som kommer, går och stannar
och hur de rör sig genom rummet. Vilka ytor som är gemensamma för
alla och vika ytor som förblir orörda eller bortglömda. Vi skulle få en
bild av vilka som pratar, med eller till vem och om vad, tonlägen som
används och om det finns de som bara lyssnar.
Men det är skillnad på att beskriva och gestalta.
Cecilia Aare visar i ”Det tidlösa reportaget” enkelt på skillnaderna
mellan att beskriva och gestalta. ”Beskrivningen är som små öar av
informerande framställning som poppar upp mitt i handlingen, alltså
meningar där skribenten talar om hur något ser ut eller luktar. En
tolkning är då redan gjord, medan renodlad gestaltning lämnar mer
utrymme åt läsarens fantasi.” 2
Skillnaden ligger i att beskrivande avsnitt består av mest adjektiv –
som beskriver hur något är – medan gestaltande avsnitt består mest av
verb – som beskriver vad som görs.
I audiovisuella medier gör sig verben bäst, men visst använder vi
adjektiv också. De beskrivande bilderna i reportaget kan vara stockshots – vyer och miljöbilder, panoreringar genom rum eller närbilder
på föremål och människor. Beskrivande bilder brukar inte alls vara
svåra att hitta, det kluriga är att välja rätt och att få med bilder av olika
slag som gör det lätt att klippa. Om du gjort din research vet du hur
du vill beskriva exempelvis en plats i bilder så att tittarna upplever den
så som du vill. Vi som tittare kan inte avgöra om något lukar gott eller
ruttet men genom ditt val av gestaltning kommer vi att göra en tolkning. Adjektiven smyger sig också ofta in i eventuella speakertexter för
att förstärka. Saknas bilderna är vi hänvisade till att låta en speakertext
måla upp beskrivningarna, och därför bör vi vara medvetna om att vi
2 (Aare, 2011) sid 29
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då också väljer att göra tolkningen färdig åt tittaren. Jag försöker rensa
ordentligt bland adjektiven i speakertexter då jag helst vill lämna öppet
för tittarna att själva bestämma om det är en vacker dag eller om de
anser vädret vara en smula trist.
Utmaningen för dig som jobbar med bild är att visualisera verben.
Att visa vad som sker. Att visa hur det sker. Att vara på plats och få med
det som görs och händer, fånga det med kameran.
Aare menar att verben lämnar mer åt läsarens fantasi än den
beskrivande framställningen och jag tror att det stämmer även när
det gäller berättande i ljud och bild. Verben är det som händer, det
vi ser och det vi hör hända. Att visualisera verben är också det som
skapar stämningar, väcker känslor och ger trovärdighet. Istället för att
tala om vad som händer låter du tittaren själv se det med egna ögon.
Missar du det som händer måste du försöka återskapa händelsen med
hjälp av synkar, speaker och andra bilder. Det är i sig inte något som
är ett sämre sätt att berätta, men det skapar ytterligare ett lager mellan
tittaren och händelsen.
Perceptionsövningar kommer att göra dig snabbare på att uppfatta
saker när du väl är på inspelningsplats, att bli säkrare på att vad du
välja att få med. Att arbeta med verkligheten kräver att din uppmärksamhet är på vid gavel och att du fattar snabba beslut. Det krävs att du
uppfattar vart scenen är på väg för att du ska kunna ligga steget före
istället för att springa bakom med kameran och försöka hänga med.
Verkligheten väntar inte.

Tanke
Det kan hända att du har ämnet för din berättelse klart för dig. Kanske har du fått ett uppdrag där du vet exakt vilket tema du ska jobba
med, eller så gör du en reportageserie under en särskild vinjett. Kanske
befinner du dig mitt i ett skeende eller bland händelser som bara måste
berättas. Det kan också vara så att du följer upp något som du tidigare
gjort ett jobb på eller kanske har du fått ett nytt tips. Kanske har du läst,
hört eller sett något som du vill göra en fördjupning av eller något som
behöver ett nytt perspektiv.
Då står du inför att inledningsvis precisera och ringa in, smalna av
och hitta rätt för att finna den berättelse som ligger gömd i temat eller
ämnet. Du ska ta reda på så mycket som möjligt om ditt ämne för att
sedan kunna sortera ut just det som är viktigt för att forma din berättelse. Du ska helt enkelt bygga kunskap kring ditt ämne.
När du gör din kunskapande research är de klassiska journalistiska
researchmetoderna mycket användbara. Jag utgår från att du redan
15
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kan en hel del om detta och fokus ligger inte heller på den delen av
arbetsprocessen i den här boken. Hur man letar fakta finns redan
ingående och bra beskrivet bland annat i Björn Hägers omfattande
journalistiska grundbok ”Reporter”. 3 Häger skrev boken då han insåg
att journaliststudenter fortfarande läste in sig på yrket genom texter i
kompendieform och han ville därför samla mycket på en och samma
plats – bra tips på hur du bäst kontaktar polis, sjukhus och domstolar,
tar fram fakta från databaser och arkiv, kommuner och landsting, riksdag och regering.
Ofta tar det ganska lång tid innan det ter sig självklart att veta var det
är bäst att leta och vem man ska fråga för att få veta. Som ny kommunoch landstingsreporter tog det ett bra tag innan jag kunde orientera
mig, inte bara i vem som bestämde vad utan också vid vilka tillfällen
besluten verkligen togs och hur jag kunde få fatt på underlagen innan
allt var klart. Det är ju innan besluten fattas som landstings- och kommunjournalistiken kan vara riktig spännande och relevant medan fullmäktigemöten sällan ger några toppar. Jag hade turen att bli guidad av
generösa äldre kollegor som frikostigt delade med sig av sin kunskap.
Det gör Häger också genom att ge handfasta råd om hur du granskar
offentlig förvaltning och får fram fakta och kartlägger både företag,
föreningar och privatpersoner med hjälp av offentliga handlingar och
öppna register.
Ta hjälp av någon också när du letar i arkivmaterial eller läser statistik. Att tolka statistik är en vetenskap i sig och det krävs att du tar reda
på hur just den statistik du läser är gjord för att du ska få ut något vettigt av den. Kan du inte tolka den kan det du påstår med hjälp av den bli
direkt missvisande och felaktigt. Det händer ganska ofta. Statistik är en
tolkning av en begränsad del av verkligheten och ingen sanning men
används ofta som underlag för politiska beslut, som slagträ i debatter
och som feta rubriker i media. Statistik kan upplysa men likväl vilseleda och det är hälsosamt med en misstro särskilt mot undersökningar
av alla de slag. Innan du ens tittar närmare på resultatet av en underökning eller opinionsmätning ska du avgöra om undersökningen håller
tillräcklig kvalitet genom att ta reda på tre grundläggande saker: 4

Ett måste är också att ta reda på vem som har beställt statistiken och
varför, vilka som har genomfört undersökningen och vem som försöker få spridning på den aktuella statistiken – och i vilket syfte.
På SCB, Statistiska Centralbyråns, hemsida 5 finns bra ingångar till
ett Sverige i siffror. Här finns sådant som ger en bred bakgrund men
ibland landar det också en och annan guldklimp som ger helt nya
perspektiv.
Förvånande ofta känner de som arbetar på olika myndigheter inte
alltid till vilka handlingar de kan lämna ut och inte, och det händer att
de påstår att de inte kan hjälpa dig att få ut sådant som du faktiskt har
rätt till. Kanske för att de känner sig osäkra och inte vill göra fel. Något
bra att ha i ryggraden är därför hur meddelarskyddet, offentlighetsprincipen och vår rätt att begära ut allmän handling fungerar.
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Offentlighetsprincipen – Allt är offentligt som inte är hemligt
Allmänna handlingar är en handling som
• Förvaras hos en myndighet eller hos någon som tillhör
myndigheten.
• Är inkommen till myndigheten.
• Är upprättad av myndigheten.
En allmän handling kan vara en skrift men också annan upptagning
som kan läsas av, avlyssnas eller uppfattas med hjälp av tekniska
hjälpmedel.
Allmän handling som får lämnas ut ska på begäran genast eller så snart
det är möjligt utan avgift tillhandahållas den, som önskar ta del därav,
så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.
Ur TF 2:12

• Hur har frågorna ställts?
• Hur har urvalet dragits?
• Hur stort blev bortfallet?

3 (Häger, 2009)
4 (SCB Statistikguiden, 2013 http://www.scb.se/grupp/klassrummet/_dokument/
klassrummet_statistikguide.pdf
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5 http://www.scb.se
6 TF 2:12 Tryckfrihetsförordningen, svensk författningssamling. Finns även på riksdagens
hemsida: (www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
Tryckfrihetsforordning-19491_sfs-1949-105/)
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7

Meddelarfrihet och Meddelarskydd

Att hitta
berättelsen

Meddelarfrihet
Anställda på myndigheter har rätt att lämna ut sekretesskyddade
uppgifter till en journalist utan att straffas för det om syftet är att
uppgifterna ska publiceras och uppgifterna lämnas till författare,
upphovsman, utgivare, redaktion eller företag för yrkesmässig förmedling av nyheter.
Meddelarskydd
Den som nyttjar sin meddelarfrihet har meddelarskydd. Journalisten har
tystnadsplikt och myndigheten får inte efterforska eller bestraffa källan.
Ur TF 2:2 Offentlighetsprincipen och TF 1:1 Meddelarfrihet och meddelarskydd

Allmän handling är en handling som finns hos myndigheter och
som berör verksamheten, förklarar Nils Funke i ”Offentlighetsprincipen: praktik och teori”.8 Här reder han ut begreppen och förklarar vad
vi har rätt till och hur vi kan gå tillväga. Även sekretessbelagda handlingar går att få ut och boken fungerar bra som uppslagsverk för det du
just för tillfället behöver veta.
Funke trycker redan i sitt förord på hur viktigt meddelarfriheten är;
”Med tanke på att sekretessen breder ut sig har det blivit extra angeläget
att mer ingående beskriva rätten att lämna uppgifter anonymt. Denna
s.k. meddelarfrihet framstår alltmer som juvelen i hela yttrandefrihetsregleringen.” 9
Och visst bör vi påminna både oss själva och vår omgivning om att
vi faktiskt har rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter utan att straffas för det, om syftet är att uppgifterna ska publiceras och offentliggöras.
Det händer att arbetsgivare letar upp och tillrättavisar källan trots
att meddelarskyddet förbjuder det – och då är det lätt att rädslan sprids
vidare. Som mottagare av uppgifter som kan ha känslig karaktär är det
bra att komma ihåg att du är skyldig att skydda din källa och alltså är
förhindrad att berätta vem som kontaktat dig.
Behöver du gräva djupt ger Nils Hansons ”Grävande journalistik”10
en utmärkt handledning. Hanson har också skrivit en generös, fullmatad och lättnavigerad introduktion i Grävandets ABC som finns på
Uppdrag Gransknings hemsida.11 Det är en guide som i tio steg tar dig
genom grävandet från idé och förstudie fram till publicering.
7 TF 2:2, TF 1:1 Tryckfrihetsförordningen svensk författningssamling (www.riksdagen.se/sv/
Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Tryckfrihetsforordning-19491_sfs-1949-105/)
8 (Funke, 2014) sid 17
9 (Funke, 2014) sid 9
10 (Hanson, 2009)
11 http://www.svt.se/ug/omug/20110812091838/gravandets_abc_-_en_introduktion
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Men till att börja med kommer du långt med att bestämma dig för
vad du vill veta. Mer praktiskt om hur du gör för att ringa in detta finns
i kapitlet Vad och varför lite längre fram. Låt din nyfikenhet leda dig.
Kunskapa kring ditt ämne och läs på om vad som gjorts tidigare, se
om det finns aktuell forskning eller annat skrivet eller filmat material.
Därefter är det dags att greppa telefonen och börja ringa. Det första
samtalet kan kanske inge ett visst motstånd men snart rullar det på
och pusselbit läggs till pusselbit för varje ny person du blir hänvisad till
och för varje ny uppgift du får tillgång till. När du fått en bild av bakgrunden är det möjligt att försöka få syn på det sammanhang ditt ämne
ingår i och hur det sammanhanget har eller är på väg att förändras. Vad
är nytt? Vad vill du tillföra? Vad i detta har ett allmänintresse? Varför
ska du berätta det här?
Jag tycker att den här delen av researchen är både rolig och spännande, det kommer hela tiden fram nya grejer. Nya människor tillför nya
insikter, säger emot eller fördjupar. Nya perspektiv vänder upp och ner
på allt man trodde att man visste dittills. Bilden blir tydlig för att sedan
glida undan igen och bit för bit blir det synligt hur saker hänger ihop.
Dokumentation under researchen är viktig. Det är bra om du hittar
ett system som passar dig så att du lätt hittar de uppgifter du behöver.
Jag har haft olika system genom åren och prövat allt från lösa papper
och skrivblock och arkivmappar till mer avancerade mappsystem i
datorn där varje dokument är ordentligt märkt och sparat efter innehåll och datum. Men dokumentation handlar inta bara om att spara på
information. Det kan också ge en sorts organisk bild av ditt material,
helt enkelt låta dig se hur det ser ut. Jag gillar att arbeta visuellt med
mindmaps på papper eller i datorn, eller i form av lappar med stödord
och olika färger eller bilder på väggen för att få överblick. Att föra en
loggbok eller att göra helt korta arbetsanteckningar fungerar också bra,
med vad som är gjort, vilka man pratat med, deras kontaktuppgifter
och vad som ska göras.
Alla har olika system och du har säkert hittat ett som fungerar bra för
dig och för just det reportage du håller på att göra. Oavsett system så är
det viktigt att lätt kunna hitta i sin research. Det ska vara lätt att ta fram
vem som sagt vad, var uppgifter och fakta kommer ifrån och kontaktlistor men också tankar om bra platser att filma på och visuell inspiration.
Under researchfasen underlättar det att vara snabb på att läsa in sig
på ett ämne men det kan också lägga hinder i vägen då det insamlade
materialet lätt kan växa sig stort som ett berg. Och egentligen tar det
ju aldrig slut, du kan samla hur länge som helst. Ju mer du har desto
svårare blir det att avgöra vad som ska bort. Utmaningen ligger i skapa
begränsningar och hålla sig inom dem. För att berättelsen ska ha tro19
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värdighet krävs att du vet mycket mer än du visar och använder, men
du måste bestämma när det är nog för att inte drunkna i researchen.
En hjälp i att skapa bra begränsningar kan vara att se på ditt reportage som ett litet projekt och på dig själv som den som leder projektet.
Att hitta
berättelsen

Ett projekt har alltid en början och ett slut – en deadline.
Det har ett mål – kanske en bestämd sändningstid eller publiceringsdag. Ett mål kan också vara något du vill med ditt reportage som ligger
bortom publiceringsdagen – kanske att påverka i någon särskild riktning, väcka debatt kring en särskild fråga?
Ett projekt har en begränsad mängd resurser i form av budget, tid
och teknik och projektet har ofta en uppdragsgivare eller en beställare
som du behöver förhålla dig till på något sätt – för dig kanske ett program, en kanal eller en annan sändnings/publiceringsplattform.
Ett projekt har minst tre grundläggande faser:
Planering. För reportaget handlar del ett om idéformulering, research, synops och produktionsplanering.
Genomförande. Delat i två delar: Produktion/inspelning och postproduktion/efterbearbetning som loggning, manus, klipp, ljud och grafik.
Avslutning. Sändning/publicering.

Efter sändning tror jag att vi många gånger släpper taget, men att
avsluta handlar också om att ta hand om det som kommer efter, respons
från tittare, nya tips som gör att berättelsen växer, trådar som inte gick
att knyta ihop men som kanske bör tas upp igen. Och inte minst att
pusta ut och bli bättre till nästa gång – se hur det blev, vad hände och vad
gjorde jag och varför det?

Intuition
”Research är fysiskt. Man ska ta sig till platsen där något har hänt, leta
reda på någon som varit med, lyssna på dem som har något att säga”,
skriver Anders Sundelin i ”Reportage, att få fakta att dansa”. 12
Jag håller med om att research är fysiskt. Men förutsättningarna för
en skrivande reporter och någon som jobbar med bild och ljud är mycket
olika. Den skrivande reportern befinner sig fortfarande till stor del i researchstadiet ute på plats, den filmande är samtidigt redan mitt uppe i den
första delen av gestaltningsprocessen. Det ställer än större krav på en
gedigen research och på en förmåga att vara lyhörd och flexibel.
12 (Sundelin, 2008) sid 81
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Stig Hansén och Clas Thor listar i ”Att skriva reportage” 13
12 krav på en bra reporter.
En reporter bör:
• vara nyfiken.
• uthållig.
• uppslagsrik.
• engagerad.
• påläst.
• använda sin intuition.
• ha god iakttagelseförmåga.
• vara bra på att skilja ut det väsentliga.
• vara en god lyssnare och en god frågeställare.
• vara analytisk.
• ha god språkkänsla.
• ha experimentlust..

Sinnlig och kunskapande research

De flesta av dessa förmågor går att öva och för varje erfarenhet blir
jag lite vassare på var och en av dem. En videoreporter bör dessutom
vara tekniskt kunnig och ha god formkänsla för bild, ljud och klipp.
Om det sjätte och sjunde kravet – att använda sin intuition och ha god
iakttagelseförmåga – skriver de ”att man lär sig se hur detaljer och helheter hänger ihop och påverkar varandra. Som reporter gäller det att
gå med öppna ögon, leva med i skeenden och sist men inte minst att
vara koncentrerad.”
Att använda sin intuition? Ett ord som rymmer all motsats till journalistikens krav på fakta, bevisbarhet, källkritik och analys. Det går
inte att komma dragandes med intuitionen när man vill sälja in ett
reportage till sin redaktör, eller när man vill lägga ett jobb som inte
känns bra. Nej, då krävs det något mer handfast för att övertyga. Intuition uppfattas ofta som en slags förmåga att uppfatta tillvaron direkt via
känslan utan hjälp av intellektet, eller som en ingivelse att göra något
fast man inte kan förklara varför. Intuitionen är en ordlös vägledare
som hjälper dig att uppfatta komplexa situationer i en enda blick och
eventuellt bor den i din mage.
Intuitionen blir mindre mystisk och ogripbar om man tittar närmare
på ordet intueri som bär betydelsen betrakta. Intuition och analys kan då
istället ligga mycket nära varandra, beroende på hur vi gör tolkningen.
Då har flera av de listade kraven på en bra reporter en hel del just med
intuition att göra, särskilt att ha en god iakttagelseförmåga, vara en god
lyssnare, vara bra på att skilja ut det väsentliga och att vara analytisk.
För mig fick begreppet intuition en botten i filosofen Hans Larssons
13 (Hansén & Thor, 1999) sid 23-33
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drygt hundra år gamla skrift ”Intuition”14 där han driver tesen att känslan inte står i motsättning till tanke och intellekt. Tanke och känsla hör
istället ihop. För Larsson är intuitionen ett logiskt tänkande i flera steg
som inte är frikopplat från känslan.
”Tanken frigjord från känslan är utan hemvist, och det är först när
tanken återknyter bandet med känslan som den blir fullgången”, skriver Larsson och resonerar vidare om att känslan är en egen intelligens
som tillåter oss som betraktare att hålla fast ett rikt antal föreställningar
på samma gång i medvetandet.
”Det är denna föreställningarnas (relativa) samtidiga befintlighet i
blickpunkten, denna comprehensio aesthetica (ej blott logica)// som
jag vill anse för det väsentliga i en intuitiv tankeakt.” 15
Att förstå intuition som förmågan att förflytta uppmärksamheten
mellan olika lager, föreställningar och perspektiv så att de blir synliga
tillsammans, gör begreppet intuition mera greppbart. Det handlar helt
enkelt om betraktelser och iakttagelser från olika utsiktspunkter och
horisonter, sammanställningar av delar till en helhet och slutligen en
analys av summan av betraktelserna.
Och ja, det är ju precis det vi gör hela tiden som reportagemakare.
Larsson konstaterar att ögat omedelbart ser sammanhang som förståndet räknar sig fram till.
I vår tid och i vårt samhälle dominerar den kunskapssyn där teori
och vetenskap värderas högre än den praktiska kunskapen.
Ingela Josefson, professor i praktisk kunskap vid Stockholms Konstnärliga högskola och universitetet i Bodö i Norge, vill lyfta det praktiska kunnandet som något omistligt vid sidan av, och i samklang med,
det teoretiska. Den praktiska kunskapen grundar sig i erfarenhet och i
mötet med det unika och är därför något som man inte kan läsa sig till.
Det påminner om resonemanget om intuition.
Josefson återkommer ofta till Aristoteles kunskapssyn som förenar
den praktiska erfarenheten med det teoretiska kunnandet, det är den
kombinationen som är grunden till skicklighet inom ett yrkesområde.
Här spelar känslorna en viktig roll för att vässa urskillningsförmågan:
”Lyhördhet, uppmärksamhet, fantasi och känslomässig begåvning
är viktiga beståndsdelar i den praktiska kunskapen” 16
Det handlar om att:
• veta att.
• veta hur.
• veta när.
14 (Larsson, 1997)
15 (Larsson, 1997) sid 20-21
16 (Josefson,1998) sid 30-31
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”Veta att är den kunskap som kan uttryckas i fakta, veta hur handlar
om färdighet att omsätta kunskapen i praktisk handling, veta när är en
kunskap som kräver praktisk klokhet. Det är dessa kunskaper som den
duglige praktikern måste förena i sitt arbete, skriver Josefson.” 17
Också den dugliga reportern använder sin erfarenhetsbyggda
urskillningsförmåga under både researchfasen, på inspelningsplats och
i mötet med sina intervjupersoner.

VAD OCH VARFÖR?
Att hitta något att berätta om är inte svårt, det svåra är att avgränsa så
att det som blir kvar blir en berättelse. Det handlar om att bestämma
vilken den är, varför och hur den ska berättas. Det är ditt uppdrag.
Frågan att först ringa in och besvara är alltså:
• VAD ska jag berätta?
• VARFÖR ska jag berätta om detta?
De sex journalistiska grundfrågorna fungerar bra
att använda redan här, som hjälp i arbetet med att
bestämma vad det är som ska berättas;
• VAD?
• VAR?
• NÄR?
• HUR?
• VEM/VILKA handlar det om?
• VEM ska det berättas för?
• VARFÖR?

Ett exempel: Stockholms kommunala bostadsbolag ska sälja sina
hyresrätter inom miljonprogrammet i ytterstaden. Husen är i behov av
stambyten och omfattande renoveringar och det saknas pengar inom allmännyttan för att göra detta. Politikerna vill häva säljstoppet och gör en
stor informationssatsning inför försäljning och ombildning till bostadsrätter. Flera boende är oroliga för att inte få lån och tvingas flytta eller
för att det kommer att bli kostsamt för dem att renovera på egen hand,
andra boende längtar efter att få bestämma över sin egen närmiljö och
ser fram emot att själva få ta mer ansvar. Stockholms bostadskarta kommer att ritas om och därför är det viktigt att berätta att det sker.
17 (Josefson, 2006) sid 193
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Ungefär så skulle svaren på de sex grundfrågorna kunna se ut.
Bilden av vad jag ska berätta börjar klarna och det är möjligt att kortfattat återge vad det ska handla om. Helst ska jag kunna förklara kärnan i en eller två meningar. I det här läget kan jag gå till redaktören
och få ett klartecken på att fortsätta researchen. Jag får veta att jag får
knappa 10 minuter sändningstid lokalt på fredagskväll, och därmed vet
jag också vilken målgrupp jag har.18
Varför handlar inte bara om att hitta varför det jag
ska berätta om händer och sker, det handlar också
om att hitta varför det ska berättas:
• Varför är det viktigt att berätta detta?
• Är det relevant?
• Finns det ett allmänintresse?
Du ska också bli klar över syftet med att berätta, vad
du vill åstadkomma. Det kommer att påverka såväl
dina val under researchen som under gestaltningen:
• Vill du underhålla?
• Vill du ifrågasätta?
• Vill du visa?
• Vill du informera?
• Vill du väcka debatt?
• Vill du förändra?
• Vill du kanske något annat?

Premisser, hypoteser och teser
Premiss – förutsättning, villkor. I film: budskapet.

Inom filmen används ordet premiss för det budskap som filmen har,
det som filmen vill ha sagt och den slutsats vi drar av berättelsen.
Genom att hela tiden ha premissen med sig i arbetet och låta den vara
riktmärke för handlingar, repliker och scener så håller man ihop filmen
så att den inte spretar omkring åt alla möjliga håll. Premissen formuleras men uttalas aldrig högt i filmen eller visas tydligt – den ska istället
förstås som summan av det man ser och hör.
På ungefär samma sätt kan reportaget bära en premiss, även om
budskapet kanske inte alltid har samma obönhörliga air av sensmoral
18 Det här är ett exempel från tiden kring millennieskiftet när de lokala nyheterna på SVT varje
fredag sände ett ca 10 minuter långt reportage om något som engagerade i sändningsområdet.
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som man förknippar med ordet premiss – där handlingen eller händelsen (A) leder till konsekvensen (B). Några exempel:
”Girighet leder till undergång.”
”Att ljuga leder till att ingen tror dig när du talar sanning”
”Att inte stå för det man gjort straffar sig”

Vad och varför?

Där inte alltid så lätt att få syn på vilken premiss reportaget har, det
är inte ens säkert att du som gör det ser premissen förrän allt redan
är klart. Men det är värdefullt att stanna upp en stund för att fundera
över vilket budskap och kanske till och med sensmoral reportaget bär,
och om det är det budskapet vi vill sända – något vi kikar närmare på
längre fram. Men först lite om att välja utgångspunkt för reportaget.
Hypotes – antagande om verkligheten, förväntat resultat.
I reportaget kan du arbeta med en hypotes – ett antagande om världen. Det får bli startpunkten i arbetet.
Ett sådant antagande skulle kunna vara exempelvis;
• Försäljningen av hyresrätter i ytterstaden skulle betyda
att hyresrätten nästan helt försvinner från Stockholms
bostadsmarknad.
• Försäljningen av hyresrätter i ytterstaden skulle ge
pengar som får igång byggandet av nya fräscha hyresrätter i hela staden.

Hypotesen speglar hur du tror att det skulle kunna vara. Din research kommer växelvis att stryka eller säga emot din hypotes och när du
slutligen vägt in allt du hittat får du bestämma dig för om din hypotes
håller eller om den måste ändras. Ditt antagande ska under processens gång prövas och ifrågasätts, bevisas och motbevisas och slutligen
mynna ut i en tes – ett påstående om världen. Det du funnit i din research fungerar som argument och bevis för att stödja din tes.
Tes – påstående om verkligheten, ett resultat som kan bevisas/
argumenteras för.
En tes skulle så småningom kunna se ut på flera olika sätt:
• Stockholm säljer ut sin allmännytta och hyresrätterna försvinner nästan helt.
• Bostadsrätter lyfter stadens ytterområden men de svagaste
får betala genom att inte längre ha råd att bo kvar.
• Försäljningen av förfallna hus räddar ekonomin
för allmännyttan men lämnar köparna med stora
renoveringskostnader.
25

Tesen blir det påstående som reportaget gör. Den håller ihop berättelsen och hjälper dig att välja vad som är viktigt och relevant både i
researchen, under inspelning och vid klippning.
Utifrån det påstående om världen reportaget gör börjar
olika premisser att ta form. Beroende på vad du väljer att
låta tittarna se och höra – vilka audiovisuella argument
du stödjer ditt påstående med – kommer de att ta till sig
reportagets budskap och dra sina slutsatser:
• Att äga något själv leder till att man tar bättre hand om det.
• Att köpa något trasigt leder till obehag.
• Att några får det bättre leder till att de svagaste får det sämre.

Att hitta
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Att välja en premiss innebär att göra ett hårt urval, att bestämma sig
för att se på verkligheten utifrån ett mycket snävt perspektiv. Det kan
vara begränsande och vanskligt att tidigt i processen slå fast en premiss
i reportageberättandet eftersom det är verkligheten som ska pressas in
i formen.
Risken med att på förhand bestämma sig för hur saker är, är att man
faktiskt missar – eller väljer bort – att se allt som inte passar in i den
redan valda berättelsen, som därmed blir ensidig, övertydlig och grund
– särskilt om premissen blir så här synlig i berättandet.
Fördelen med att medvetet välja en premiss är att den fungerar som
en kompass under hela arbetet. Genom att pröva allt material du får
fram i researchen och alla gestaltningsförslag mot premissen ser du
snabbt vad som hör hemma i reportaget och vad som istället tillhör en
annan berättelse. Den begränsar och fokuserar och ger en tydlig linje
att följa. En välformulerad och tydlig premiss gör arbetet enklare. Men
det kräver också att du är öppen för att pröva dina hypoteser och byta
premiss om verkligheten visar sig vara på ett annat sätt än du föreställt
dig, och det kräver att du inte blir lat och bortser från sådant som skulle
tvinga dig att tänka om.
Premissen är till hjälp om jag vill påstå något särskilt, om jag vet
vad jag vill ha sagt, vill påverka och förändra. Detta är vanligt inom
opinionsjournalistiken och i argumenterande/debatterande reportage
och det förekommer ofta i undersökande och granskande reportage.
Det finns också en möjlighet att vi inte gör riktigt medvetna val om
de premisser vi arbetar med, att de formas osynligt och outtalat i processen och får oss att välja något medan vi väljer bort något annat utan
att vi riktigt vet varför. Kanske är det ännu vanskligare?
Om det är önskvärt eller inte att ditt reportage ska bära på en premiss är något du själv måste ta ställning till. Kanske är det inte ens
möjligt att berätta en premisslös berättelse?
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Frågeställning
Ett undersökande sätt att påbörja arbetet är att utgå från en frågeställning. Du formulerar en fråga kring det du är nyfiken på och behöver
veta mer om och i arbetet med reportaget söker du svaret på frågan utan
att ha någon särskild hypotes om hur saker ligger till. Utgångspunkten
kan vara en huvudfrågeställning och några följdfrågeställningar som
är knutna till den att arbeta vidare på som linjer i reportaget. Allt i
reportaget ska på ett eller annat sätt vara relaterat till din frågeställning,
det ska besvara den eller fördjupa den. Konsten är förstås att välja rätt
frågeställning.
En övergripande frågeställning skulle kunna vara:
• Vad innebär det för Stockholm att många kommunala
hyresrätter ombildas och blir bostadsrätter?

Detta är dock en stor och öppen frågeställning som förmodligen
har många hundra svar. Frågeställningen behöver bli mer specifik för
att gå att besvara.
Några olika underfrågeställningar och linjer att välja
att gå vidare med skulle exempelvis kunna vara;
• Vad kommer försäljningen att innebära för området
där husen ligger?
• Vad betyder det för dem som bor i lägenheterna?
• Kommer någon att vilja och kunna köpa?
• Vad betyder detta för de kommunala bostadsbolagens
framtid?
• Hur ser kunskapen ut från tidigare liknande
erfarenheter?

Jag tycker om att arbeta med frågeställningar. Det öppna förhållningsättet ger en bra överblick över möjliga vägar att gå och med ett
par underfrågeställningar att söka svar på kan jag vara öppen för överraskningar och få syn på det oväntade. Svaren på frågeställningen tilllåts också att peka åt olika håll, på möjligheter som kan utmana och
pröva varandra. På så sätt växer dynamiken i materialet.
När jag har valt frågeställning ger det mig också ett perspektiv att utgå ifrån. Jag väljer vems horisont jag ska se på ett skeende
ifrån. Undersöker jag det här ur hyresgästernas synvinkel, eller är det
bostadsbolagets och politikernas, eller stadens och invånarnas? Tittar
jag på försäljningen i ett ekonomiskt perspektiv, ett socialt, politiskt
eller historiskt? Perspektivet bestämmer vems berättelse jag väljer att
göra, vem som äger berättelsen.
En bred frågeställning rymmer många linjer och kan bli svårarbe27
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tad om den inte bryts ner i mindre delar. Ju mer specifik och riktad
frågeställningen är, ju mera lättarbetat blir det.
En fungerande frågeställning ska vara:
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Relevant.
Intressant.
Ha allmänintresse.
Fokuserad.
Möjlig att besvara eller leda vidare.

Frågeställningen ska vara relevant för ditt ämne, din genre och den
publiceringsyta du har. Frågan ska inte bara vara intressant och spännande att undersöka för din egen del utan bör också ha ett allmänintresse. Vad ska tittaren få ut av att se ditt reportage?
Du ska försöka avgränsa din frågeställning och göra den fokuserad men inte allt för smal. Frågeställningen ska vara rimlig att besvara
inom de ramar för den tid och de resurser du har, samt utifrån den
information du kan förväntas få tillgång till. Eftersom reportaget är en
journalistisk produkt finns det inga garantier för att frågeställningen
faktiskt går att besvara, men kanske leder de istället vidare mot nya
frågeställningar som behöver formuleras inför framtiden.
Ditt val av arbetsmetod kanske har med reportagets syfte att göra.
Är din drivkraft att försöka förstå och förklara är det mest naturligt att
arbeta utifrån en frågeställning. Vill du att reportaget ska förändra eller
påverka åt något särskilt håll vet du antagligen vad du vill ha sagt och
har redan en hypotes eller premiss formulerad.

Vinkel
Ordet vinkling används ofta som ett skällsord. Vi talar om hårdvinklade reportage och menar något som tar tydlig ställning för eller emot
eller uppenbart propagerar för en särskild ståndpunkt. Något som vänder och vrider på allt så att det pekar i den riktning som vinkeln kräver.
Något som får tittaren att tro att bara en sida är den sanna och rätta.
Den dåliga klangen gör att vi ibland drar oss för att välja vinkel. Men
att välja vinkel är egentligen inget annat än att bestämma vad berättelsen ska innehålla och hur det ska presenteras, och det är ett val vi måste
göra för att kunna berätta. Det handlar inte om att undanhålla delar av
sanningen i syfte att vilseleda.
Vi kan aldrig berätta allt vi ser och får reda på, vi måste hela tiden
välja. Vi vinklar för att berättelsen lättare ska få fäste hos publiken och
för att den ska få utrymme i medierna och uppmärksamhet hos tittarna.
28
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Det du vill berätta om kan inte vara för allmänt hållet utan måste specificeras, du måste hitta vad du ska fokusera på, vad det är som gör just
din berättelse värd att lyssnas på.
Berättelsens innehåll och form ska också passa det medium och den
kanal den ska publiceras i och på vilket sätt den ska kommunicera med
sin publik.
”I det moderna samhället finns ett överskott av information och ett
underskott av uppmärksamhet”, citerar Björn Häger den norske nyhetsforskaren Gudmund Hernes.19
För att fånga uppmärksamheten används vinklingstekniker som gör att verkligheten/materialet
genomgår en medialisering. Några exempel, här i fri
tolkning;
• Tillspetsning, för att berättelsen ska bli klar och tydlig.
• Förenkling, för att komplexitet och nyanser inte kan
förklaras på ett litet medialt utrymme.
• Polarisering, för att konflikter är dramatiska och
väcker intresse, engagemang och känslor.
• Intensifiering, för att skapa spänning och inlevelse.
• Konkretisering, för att visa så tydligt som möjligt.
• Personifiering, för att skapa identifikation eftersom
människor är intresserade av människor.

Begreppet medialisering är brett och innefattar också de förskjutningar
som görs när framförallt politik men också kultur och hela vår vardag
anpassas och stöps om för att stå sig i tävlingen om att få medieutrymme.
Och visst använder både journalister och medier såväl som politiker och
PR-konsulter vinklingsteknikerna ovan för att få medialt genomslag. Som
privatpersoner använder vi dem utan att blinka, och utan att kalla det
hårdvinkling, när vi skapar bilden av oss själva i sociala medier.

Trovärdig och sannolik
Så är det dags för lite källkritik för att din berättelse ska vara trovärdig och sannolik. När du börjat finna svaren på dina frågor och utifrån dem kan formulera en hypotes gäller det att pröva den noggrant.
Nils Hanson som är van grävare förklarar närmare: ”Du ska till att
börja med göra allt för att knäcka din hypotes. Research handlar således minst lika mycket om att vederlägga ett missförhållande som att
belägga det.” 20
Hanson gör detta genom att ställa två frågor:
• Vilken är den svaga länken?
• Vad är det jag inte vet?
19 (Häger, 2009) sid 113
20 (Hanson, 2009) sid 194
30

Verkligheten är ett känsligt och komplicerat arbetsmaterial och våra
antaganden om den omformuleras och revideras hela tiden. Hypotesen
måste gång på gång skriva om innan den mynnar ut i en slutsats – en tes.
Det är bra att vara källkritisk redan tidigt i researchprocessen. Källkritik behöver inte vara något komplicerat och inte alltid ens en särskild handling utan något som kan ske kontinuerligt och hela tiden.
Det räcker ganska långt att ha den lilla enkla frågan varför med sig
hela tiden.
Varför säger just den här personen detta?
Varför får jag tillgång till att filma detta så enkelt?
Varför får jag dessa dokument på mailen just nu?
Varför har den här undersökningen gjorts och vem har beställt den?
Det är ett måste att då och då stanna upp och betrakta sitt material källkritiskt. Dina källor kan vara både skriftliga och muntliga och
materiella. Källor kan vara sådant du själv sett, hört och upplevt, privatpersoner som själva berörs, bilder, myndigheter, böcker, tidningar,
saker eller platser som bär spår efter skeenden, sidor på internet,
personer som ger dig uppgifter i rollen av anställd av någon särskild
arbetsgivare, register, statistik, företag, allmänna eller sekretessbelagda
handlingar, domar och förundersökningar, ekonomiska redovisningar,
organisationer, ideella rörelser, föreningar, politiker, forskare eller
andra specialister eller kanske dina närmsta vänner.
Källkritik är en metod för att bedöma om en källa är trovärdig och
om det den påstår är sannolikt.
Det är inte bara inom journalistiken källkritik är centralt, metoderna har utvecklats inom historieforskningen och används även inom
polis- och rättsväsendet. Inom källkritiken brukar källorna delas in i
tre olika grupper, där den första värderas högst:
Primärkälla – ursprunget till informationen.
Sekundärkälla – återger något som den ursprungliga källan
förmedlat.
Tredjepartskälla – återger något som sekundärkällor förmedlat.

Traderade uppgifter, som färdats från mun till mun, från media till
media, har alltså den allra lägsta graden av trovärdighet.
Om jag är utomhus och ringer dig som är inomhus i en fönsterlös
studio och berättar att det börjat snöa ute är jag din primärkälla. Du,
som nu är sekundärkälla, talar om för de andra att nu snöar det där31
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ute och de i sin tur berättar för dem som sitter borta i kontrollrummet. Men inte ens i det första ledet kan du veta att mitt påstående är
sant även om det är både sannolikt och trovärdigt. Du måste göra en
bedömning av trovärdigheten, kanske ringa någon annan som är ute
som kan bekräfta eller dementera mitt påstående. Kanske behöver du
kontakta flera andra. Bäst är om du själv kan gå ut för att kolla.
Vi vet att det ofta uppstår missförstånd och både omedvetna och
väl medvetna felaktigheter på vägen. Snöflingorna kan lätt bli en snöstorm och det är värt att betänka att mycket av den information som
omger oss kommer från just sekundär- eller tredjepartskällor. Kravet
på snabba publiceringar och ständiga uppdateringar ökar risken att
okontrollerad andra- och tredjepartsinformation sprids vidare.
Torsten Thurén, docent i journalistik vid JMK, Stockholms universitet, har skrivit mycket om källkritiska metoder.21 I den klassiska
”Källkritik” som reviderats och utgivits ett flertal gånger har Thurén
formulerat fyra källkritiska principer; 22
KÄLLKRITISKA PRINCIPER

Man brukar säga att ett påstående ska kunna bekräftas av två av varandra oberoende källor för att det ska vara trovärdigt.
Inom källkritiken skiljer man också på en berättelse om något och en
kvarleva efter något. En tydlig jämförelse är skillnaden mellan en vittnesberättelse (berättelse om något) i en brottsutredning och ett kvarlämnat
fingeravtryck eller DNA (kvarleva) på en brottsplats. DNA/Fingeravtryckets värde som källa och bevis är alltid högre än berättelsens.

HUR?
Och så den andra viktiga frågan som aldrig kan skiljas från vad
och varför:

Äkthet – Är källan vad den utger sig för att vara?

• HUR ska jag berätta?

Tid – Är informationen gammal eller ny? Ju längre tid som gått
desto osäkrare blir informationen.

Den här frågan består av tre delar:
• Struktur
• Gestaltning
• Produktionsplanering

Oberoende – Är källan fristående eller beroende av andra källor?
Återger källan andras uppgifter eller är den en förstahandskälla?
Tendens - Vems intressen företräder källan? Är källan partisk?
Finns det personliga, ekonomiska eller politiska intressen som
påverkar källan?

PR-konsulter, kommunikationsexperter, lobbyister och spinndoktorer är en etablerad del av medievärlden och det finns särskilt skäl att
fundera på äkthets- och tendenskriteriet. Finns det misstanke om att
källan kan vara tendensiös och partisk bör man betrakta källans information i ljuset av detta. Tidskriteriet möter vi i intervjusituationer där
den intervjuade berättar om något som hänt. Var det länge sedan det
hände blir minnet ofta osäkrare och mer diffust. Vi vill också gärna
lägga saker i ordning, fyller i där det saknas och lägger kanske till eller
tar bort, helt enkelt för att det ska vara möjligt att berätta om.

21 Läsvärda och ingående är både skriften (Thurén 2003,) Sant eller falskt? Metoder i källkritik”,
utgiven av Krisberedskapsmyndigheten: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/20180.pdf
och Källa; Internet utgiven 2011, Gleerups Utbildning AB (tillsammans med Georg Strachal).
22 (Thurén, 2000) sid 11
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De två första handlar om form – om de konstnärliga val du gör. Den
sista handlar om hur du rent praktiskt organiserar ditt arbete. Insamlandet av material är en stor del av arbetet. Med frågeställningen eller
hypotesen som ledljus kan materialet värderas och sållas efterhand,
men det som blir kvar bildar ännu inte någon berättelse, det saknar
fortfarande form.
Att tänka form redan innan inspelningen sparar både tid, huvudbry och kanske en och annan tår när det är dags för redigering. Du vet
att du måste befinna dig på plats så att kameran kan fånga allt det du
behöver, på just det sätt du önskar gestalta det. Därför måste du göra
en plan både för hur du ska strukturera din berättelse och en produktionsplanering för hur du organiserar ditt arbete. Ju bättre förberedelse
desto bättre kommer ditt innehåll att bli och du hinner mer och slipper
gå tillbaka och ta om. Det gäller att göra sakerna i rätt ordning utifrån
innehållet, men också att få det att funka med olika inspelningsplatser
och transporter från och till olika platser. Formtänk och produktionsplanering är än viktigare om du jobbar med lite längre reportage eller
reportageserier.
33
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Det kan vara till hjälp att först göra ett synopsis. Det hjälper både dig
och din redaktör/beställare att förstå vad reportaget ska handla om,
hur det kommer att se ut och vilka resurser som krävs för att producera det.
Ett synopsis är en beskrivning av vad reportaget handlar om där
händelser, personer och miljöer finns med. Du beskriver vad som är
reportagets kärna, vad reportaget handlar om så enkelt och kortfattat
som möjligt och hur du tänker dig ditt upplägg.
Ditt synopsis är ett bra underlag när du gör din produktionsplanering. Vilka delar vill du ha med, i vilken ordning ska de komma och
vilken är delarnas funktion?
Punkterna nedan är inte listade i den ordning de sedan ska komma
i reportaget, men de kan användas som checklista och hjälpa dig att få
en överblick över ditt arbetsmaterial.
• Anslaget och presentation, frågeställning (eller
hypotes).
• Vad som händer och var det händer, dela om möjligt
upp händelseförloppet i scener.
• Vilka personerna/intervjupersonerna är, vad de gör,
vad de står för och vilken funktion de har.
• Bakgrund, fakta.
• Fördjupning av konflikten eller frågeställningen.
• Avslutning, hur reportaget ska knytas ihop.

Du kan bryta ner ditt synopsis för att se hur många scener, intervjuer och inspelningsplatser det innehåller. Du ser vilka bilder du
behöver ta och kan räkna ut hur mycket material du behöver från varje
inspelningsplats.
Ditt synopsis gör det möjligt för dig att planera din inspelning och
att se om din plan för innehållet är rimlig i förhållande till den tid du
har till ditt förfogande och för den längd ditt färdiga reportage är tänkt
att få. Du kan se hur mycket tid som behövs för inspelning och du kan
beräkna hur lång tid du behöver för att klippa. Ditt synopsis gör det
lätt att se om de intervjupersoner du valt kompletterar varandra på ett
bra sätt eller om de kanske är för lika och står för samma sak. Kanske
saknas något helt?
Med ditt synopsis som grund gör du en inspelningsplan/produktionsplan. I sin minsta form kan den bestå av hålltider, platser och
namnen på dina intervjupersoner och ett stödord om vad ni ska prata
om. Ju längre ditt arbete ska bli desto mer omfattande blir produk34

tionsplanen. Du behöver göra dagsscheman över vad som ska filmas
och vem som ska vara på plats och vilka tider. Du ska beräkna hur lång
tid det tar att förflytta sig mellan inspelningsplatserna och hur mycket
tid som behövs för att få upp kamera och ljus. Du planerar hur lång tid
du ska ha på varje inspelningsplats, hur mycket tid du ska avsätta för
varje möte och hur mycket tid du behöver spara för eventuella kompletteringar och oförutsedda händelser – som exempelvis att den bästa
bildsekvensen kommer just när du är på väg att åka.
Budget för korta reportage behöver du oftast inte tänka särskilt mycket
på såvida du inte har mycket utlägg eller löner att betala. Du kan göra en
enkel budgetuppställning i ett Excelblad för att få koll på dina kostnader
oavsett vem som står för notan. Lista utrustning, resor, logi, arvoden med
mera. Det ger dig också koll på arbetsprocessen under de olika faserna;
planering, produktion och postproduktion, vem gör vad och när.
Du kan se hur mycket ditt reportage kostar i form av tid och pengar
och vilka begränsningar din berättelse tvingas till av din budget eller
din tidsram.
Det är bättre att fatta beslut om sådana begräsningar redan här, då
det kostar på att försöka skapa en berättelse som inte ryms i den tidsram och budget du har. Vill du att teamet (om du har lyxen att jobba
ihop) ska vilja jobba med dig igen ska du inte heller glömma något
riktigt viktigt; planera in lite tid för det oförutsägbara och se till att det
alltid finns tid att äta lunch.

Disposition
Att skapa en berättelse innebär alltid att bestämma sig för hur berättelsens delar ska ordnas. Inom retoriken kallas den här delen av förberedelserna för dispositio och likheterna med att planera ett reportage är
många. Både före inspelning när du gör synopsis och därefter, när alla
delarna finns på plats, i redigeringen.
Du måste bestämma dig för tre saker, skriver Lennart
Hellspong i retorikboken ”Konsten att tala”: 23
• Vilka delar ska talet bestå av?
• Hur ska delarna följa på varandra?
• På vilket sätt ska delarna knyta an till varandra?
Hellspong lägger till ytterligare två saker att fundera
över;
• Vilken uppgift ska varje del ha?
• Vilket utrymme vill du ge varje del?
23 (Hellspong, 2011) sid 99-111
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DISPOSITIONSPRINCIPER
Tidsdisposition Ordnar delarna med tiden som princip. Kan vara
rak och eller omvänd kronologi. Kan också börja i nuet och gå
både bakåt och framåt.
Rumsdisposition Ordnar delarna som en vandring eller resa
mellan olika ”rum” (fysiska eller inte), eller i förflyttningar mellan
olika platser med rumslig närhet.
Orsaksdisposition Ordnar delarna efter förhållanden eller händelseförlopp där det ena ligger till grund för det andra. Betonar
att den första är orsak till det andra. Kan också vara rak eller
omvänd, antingen följa orsak till verkan (vad medför detta?) eller
gå från konsekvens till upphov/orsak (vad beror det här på?).
Jämförelsedisposition Ordnar delarna utifrån paralleller eller kontraster som kan jämföras. Här blir likheter och skillnader synliga.
Temadisposition Ordnar delarna utefter ämnesmässig
samhörighet.

För mig är arbetet med reportagets struktur och disposition fysisk,
som ett pussel, ett lapptäcke, en byrå med många olika lådor att fylla
som visualiserar reportagets form. Delarna är materia som kan flyttas, staplas, byggas ihop och brytas isär eller läggas parallellt och som
bildar olika mönster och form beroende på hur de placeras. Jag tycker
att det är spännande att prova olika dispositioner på ett material för att
se vad som händer med det. När jag gjort det – i text eller med papperslappar – blir det så mycket lättare att sedan sätta det i redigeringen.
Vilken struktur du väljer för ditt reportage hänger förstås ihop med
vad du ska berätta. Det är dumt att försöka pressa in en berättelse i en
modell som inte passar ditt material eller ditt ämne, men reportaget får
en disposition oavsett om du väljer den eller inte.

Ettans dramaturgi
– Det är enkelt att göra en berättelse!
Det säger min dotter en dag när hon kommer hem från skolan i
årskurs 1.
– Det ska vara en person och en miljö. Sen ska det vara ett problem
och så till sist en lösning, förklarar hon stolt. Sedan visar hon mig sin
berättelse som hon ritat och skrivit. Den handlar om den lilla ekorren som bor i stora skogen men hon är så förfärligt ensam och det gör
henne mycket ledsen. Hon gråter. Men då kommer det en annan ekorre
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och hon vågar fråga om de ska bli vänner och det vill den andra ekorren
och sen leker de tillsammans.
Just så enkelt kan det vara. Med denna ettans dramaturgi kommer
man ganska långt när man ska forma sin berättelse. Här finns den klassiska konflikten som kan vara av yttre eller inre slag, huvudpersonen
vars drivkraft bottnar i en vilja eller ett behov och här finns vissa hinder
som måste övervinnas för att personen ska utvecklas och nå fram till
en lösning.
Men behöver reportaget en medveten dramaturgi?
Om man med dramaturgi menar konsten att strukturera en berättelse och bygga den på ett ändamålsenligt sätt så är svaret ja. Om vi vill
berätta så att någon vill och orkar titta är svaret också ja. Jag tycker att
vi ska vara noga med att ge våra berättelser en bra struktur.
För mig har en grundläggande kunskap om enkel dramaturgi
besparat mig mycket vånda, tid och huvudbry i alla faser av ett arbete.
Det har hjälpt mig att fatta beslut både under planering, på plats vid
inspelning och vid materialvärdering. Det har lärt mig att förstå hur
jag kan sortera och bringa reda i ett stort och komplext material när
jag ska göra manus och slutligen forma materialet till en berättelse i
redigeringen. Men det dröjde ett tag innan jag förstod att jag faktiskt
använde mig av dramaturgi för att hitta strukturen för hur jag skulle
berätta, och sedan dröjde det ett tag till innan jag erkände att jag fann
gott stöd i klassiska fiktionsmodeller för att få ordning på verkligheten.
Det finns ingen anledning till att vi inte skulle fundera på vilket sätt
som är bäst att berätta på bara för att vår berättelse är från verkligheten,
så länge inte innehållet fiktionaliseras. Även en kort berättelse vinner
mycket på att den som producerar faktiskt har tänkt efter vilken struktur den ska ha. Korta reklamfilmer är ytterst noga med varje sekund
för att nå tittaren på rätt sätt, och det finns ingen anledning till att vi
som jobbar med verkligheten ska värdera vårt material lägre. När du
jobbar med program avsedda för tv och andra skärmar är det extra
viktigt att berättelsens disposition är väl genomtänkt. Det är vanligt att
miljön runt tittaren utgör en konkurrerande faktor där störande ljud
och händelser och interaktioner (ja verkligheten runt omkring tittaren
helt enkelt) hela tiden bryter sig in. Om berättelsen är bra strukturerad
skapar den ett större intresse och det blir lättare att inte tappa tråden
om man blir avbruten. Konkurrensen från andra visuella berättelser på
olika plattformar är idag stenhård och för att din berättelse ska ha en
chans måste den fånga sin publik.
Det är inte alls nödvändigt att pressa in berättelsen i givna klassiska
dramaturgimodeller, men när berättelsen börjar ta form kan de vara
något att ta stöd eller spjärn emot – kanske för att hitta ett bättre flyt,
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skapa en tydligare framåtrörelse, öka spänningen eller kanske för att
bryta sönder en befintlig struktur och hitta en ny.
Därför blev jag glad över att barnen redan i lågstadiet blir medvetna
om hur de gör när de berättar. Just den här skolan hade ett sagodjur
på väggen som hjälpte till att forma barnens berättelser. Djuret hade
spetsig nos, hög rygg och en avsmalnande svans. Vi kan kalla det för
Dramadraken. Det är en bild av den allra enklaste klassiska dramaturgin med ett anslag som får dig att fångas av de vassa draktänderna, en
svällande mitt där hela historien ryms mellan djupet vid djurets fötter
och de högsta vändpunkterna på ryggens taggar för att avslutas och
samlas ihop längst ut på svanstippen.
Nosen och svansen på Dramadraken hänger förstås ihop och det är
viktigt att inte hugga av svansen och stympa berättelsen. Tyvärr är det
ganska vanligt att det händer den som jobbar med något kortare reportage eller inslag. En ganska tråkig men inte ovanlig traditionell nyhetsdramaturgi ser ut som en upp och nedvänd triangel där man börjar
storslaget med höjdpunkten där allt det viktiga kommer först och störst
och sedan smalnar det av med det mindre viktigare mot botten i slutet.
Jo Bech-Karlsen kallar i ”Jag skriver alltså är jag” detta för telegramjournalistik, ursprungligen formad av ett sätt att kortfattat meddela sig
hem till redaktionen via telegraf. Han anser att sättet att strukturera
efter principen om avtagande av vikt är något som skadat hela den
journalistiska genren, ja till och med att den fördärvat mer än så, hela
vår berättartradition har tagit skada: ”Det betyder kort sagt att man gör
hackmat av alla berättelser, berättelsens naturliga struktur ska brytas
upp så att det viktigaste kommer först och det minst viktiga sist.” 24
På tidningsredaktioner hade principen om avtagande vikt tidigare
en reell funktion när en text blev för lång och sättarna inte fick plats
med fler typer. Än i dag stryks texter ofta från slutet trots att det rent
tekniskt finns andra möjligheter. Det förekommer flitigt även i tv att
man ”kuppar” inslag det vill säga klipper ut sig innan det egentligen är
slut, om programledaren får ont om tid. Jag håller med Bech-Karlsen
om att det är förödande för både berättelsen och förståelsen att ordna
sin berättelse enligt en princip som idag inte kan motiveras. Tekniken
för att göra det bättre finns ju.
En rundare struktur på berättelsen än den klassiskt linjära kan starta
upp i en nyckelscen, en händelse eller ett centralt tema som reportaget byggs kring och ständigt återkommer till. I dess enklaste form kan
öppningsscenen återkomma i slutet men med våra nya erfarenheter ser,
läser och tolkar vi den då på ett annat sätt. Till skillnad från i den dra24 (Bech-Karlsen, 1999) sid 35
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matiska strukturen där förändring är grunden för berättelsen rör sig den
här berättelsen inte framåt från punkt A till punkt B, här finns ingen
bestämd slutdestination utan det kan gå bra att starta och stoppa vid
flera olika punkter. Den rundare berättelsen förhåller sig också friare
till tiden – här finns inte en rak eller omvänd kronologi som definierar dåtid, nutid och framtid – utan här kan temat vara det som håller
ihop flera olika tider på samma gång. Tiden kan stoppas upp eller dras
ut genom att skeenden och bildsekvenser klipps upp eller återupprepas
och loopas och sätts i olika sammanhang så att betydelsen förändras.
Den här typen av berättande var kanske tidigare vanligast att leka med
i konstsammanhang, men idag är vi vana med ett mer fragmentariskt
berättande även i vardagen. Eftersom en förändring av något slag ofta
är orsaken till att vi gör reportaget ligger det nära till hands att använda
klassiska dramatiska strukturer, men visst kan där också finnas inslag av
ett mer icke-dramatiskt och cirkulärt berättande.
I ”Den dokumentära dramaturgin”25 utforskar radioprofessor Bengt
Bok det cirkulära berättandet. Han söker en ingång i en berättelse som
inte pekar i någon riktning, en berättelse utan tidsaxel och utan ett före
och ett efter: ”Likt en spiral roterande kring sin egen axel, där fördjupningen på något sätt sker inåt spiralens centrum. En rörelse utan slut?”
Arbetar du med reportage där du har inslag av personporträtt finns
en del tips att hämta i den persondrivna dramaturgin. Detta är en dramaturgi du garanterat känner igen och får du väl syn på den ser du
den nästa överallt. Vår huvudperson står inför ett problem, en utmaning eller får en svår uppgift, som hen tvekar inför men slutligen antar.
Steget över tröskeln bort från tryggheten och världen som vi känner
den tas och det sätter igång en kedja av händelser – yttre och/eller inre
– och svek, hopp, vänner, fiender, problem och hinder får vår huvudperson att röra sig mot det oundvikliga. Varianter av myten återfinns
i många av världens religioner och kulturer och där återvänder ofta
vår huvudperson från en nedstigning i dödsriket eller från en lång och
mödosam resa med lösningen på problemet i sin hand.26
Ettans dramaturgi är en kortvariant av den klassiska västerländska
dramaturgin med rötter i det antika grekiska dramat. Dramadraken
förkroppsligar de tre akterna med början, mitt och slut där vändpunkter och point of no return sticker upp som taggar på ryggen. Och precis
som i ettans dramaturgi finns där karaktärer med olika drivkrafter och
en huvudperson som vi följer med på en yttre eller en inre resa som
innebär att huvudpersonen utvecklas under berättelsens gång.
25 (Bok, 2013) sid 32, 33
26 Läsning om den persondrivna dramaturgin hittar du i: (Vogler, The writer´s journey 2007) sid 188
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Några av den klassiska dramaturgins hållpunkter är användbara
även för reportageberättelsen, även om du sedan kanske väljer att
skapa en ny struktur med dem som stöd.
Att hitta
berättelsen

Anslag
I ett reportage är anlaget lika viktigt som i vilken film som helst. Jag
skulle säga att det är ännu viktigare då din publik inte sitter i en biosalong där de snällt sitter kvar även om anslaget inte fungerar. Du ska
väcka intresse och nyfikenhet, få folk att vilja se mer och veta mer. Du
har inte lång stund på dig att fånga tittaren och det gäller att hitta bilder
som berättar vad det ska handla om men som inte avslöjar för mycket.
Anslaget är en överenskommelse med tittaren om vad det är vi kommer att få se och det får inte vara vilseledande. Det ska berätta vad tittaren kan förvänta sig för genre och inte minst vad det ska handla om.
Presentation
Här presenteras huvudfrågeställningen/huvudkonflikten och huvudpersonerna och vad de står för. Viktiga problem, hot eller hinder, som
kan vara av inre eller yttre natur, presenteras också och de leder till att
handlingar eller att händelseförlopp sätts igång.
Fördjupning
Här finns plats att förklara bakgrund (hur kunde det här hända?) och
visa personernas motiv till varför de gör som de gör. Vi behöver förstå
deras vilja, deras behov och drivkrafter. Vilja och behov är inte samma
sak. Viljan är ofta medveten och en vald riktning medan behovet istället
är vad personen faktiskt skulle behöva men inte själv är medveten om,
något som kan dra i en motsatt riktning. Här fördjupas också argument,
fakta, konflikter och frågeställning och här finns plats för att ge ett större
perspektiv och möjlighet att reda ut hur detta hänger ihop med annat.
Upptrappning
Konflikten trappas upp. Problemen växer, hindren måste övervinnas.
Viljan och behovet krockar. Möjliga konsekvenser blir synliga och de
dörrar som stått som öppna möjligheter stängs en efter en.
Point of no return
Det här är ofta själva orsaken till att historien berättas. Ett tillstånd förändras så att det inte längre finns någon återvändo. Berättelsen måste
ta en annan riktning då vägen tillbaka är stängd. Nyhetsberättelsen har
ofta sin grund i den händelse som är Piont of no return eller i det som
blir dess konsekvens, därför startar den ofta just här.
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Konfliktlösning
Det löser sig och frågeställningen får sitt svar. Kanske. I fiktionen finns
här en konfliktlösning där huvudpersonen når sitt mål eller har gjort
sin yttre eller inre resa färdig, lycklig eller olycklig beroende på genre.
I reportaget finns inga garantier för att problem kan lösas eller att det
finns ett svar på vår frågeställning. Kanske det finns möjliga lösningar
att peka mot eller så ser konflikten ut att trappas upp ytterligare i framtiden. Kanske får vi istället en förklaring till varför en lösning inte är
möjlig, kanske formuleras nya och fördjupade frågeställningar.
Avtoning
Plats för reflektion, analys och summering och avslutningsvis kanske
en blick mot framtiden.
Egentligen behöver du bara dramadrakens början, mitt och slut för
att skapa struktur till ditt reportage. Du måste veta hur det börjar – vad
som sätter igång berättelsen, vilka personerna och konflikterna är och
du måste veta hur du vill sluta. Däremellan finns mitten som kan vara
av olika längd och djup beroende på hur långt ditt reportage ska vara.
Måste du av tidsskäl korta och klippa ner din berättelse är det bättre att
göra det i mitten än från slutet för att berättelsen fortfarande ska vara hel.
Slutet måste få vara lika viktigt i reportageberättandet som i fiktionsberättandet. ”Know your ending”, skriver Syd Field i boken Screenwriting
och ondgör sig över dem som tror att slutet kommer av sig själv när man
väl är där.27 Min erfarenhet är att det är bra att veta hur det ska sluta även
i reportageberättande. Självklart kan du inte veta det innan du ger dig ut
till en dagsaktuell händelse men du kan veta när du är på väg hem med
materialet. Det blir så mycket enklare att bestämma hur det ska börja och
vilka delar som behöver vara med i mitten om slutet finns, och det sparar
mycket tid vid manusskrivande och redigering.
Ofta är det en utlösande händelse som leder vidare till ännu större förändringar som sätter fart på berättelsen. Denna första utlösande händelse
kan vara en del av ett skeende där händelserna var för sig inte verkar särskilt
stora eller betydelsefulla, men sammantaget leder skeendet till en förändring
som gör att också annat måste förändras. Denna första utlösande händelse
kallas ibland för vändpunkt 1.28 Det är vändpunkt 1 som startar handlingen
och tvingar våra huvudpersoner att på något sätt agera, kanske för att förhindra ytterligare förändring eller för att återbringa en jämnvikt i tillståndet igen.
Ett tydligt exempel är Hamlet där vändpunkt 1 är när Hamlet får reda på vem
27 (Field, 1984) sid 60
28 (Ödeen, 1988) sid 152 om Syd Fields syn på dramaturgi
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hans fars mördare är. Denna vetskap får Hamlet att agera för att försöka ställa
saker tillrätta och det sätter igång hela berättelsen.29
Den linjära treaktsdramaturgin med en huvudperson och hans/
hennes resa passar långt ifrån alla berättelser och det finns flera sätt att
bryta upp den och skapa en mer icke-linjär struktur. Linda Aronson
som är manusförfattare, dramaturg och föreläsare med bas i Australien pekar på att inte ens den mest ikoniska ”hjälte på resa-berättelsen”
i den västerländska dramaturgin, Odysseus, tränger in sig i den linjära
strukturen; den börjar i mitten och där finns många tillbakablickar
och därmed flera tidsplan som gör den icke-linjär i strukturen.30
Aronson menar att publiken är mogen för mer komplexa narrativ i
audiovisuella medier. Hon intresserar sig för multiplotstrukturer, uppbrutna tidsplan med både återblickar och framåtblickar utifrån ett nu,
parallella berättelser och gruppberättelser där många karaktärer har
lika mycket tyngd.31 Det är helt enkelt materialet som avgör vilken
struktur som passar bäst.
För att inte stanna upp och bli en betraktelse över ett tillstånd behöver reportaget framåtrörelse. Förändringen i sig själv skapar en framåtrörelse men det finns också en knippe klassiska knep att ta hjälp av
för att uppnå en känsla av nyfikenhet och otålighet över att få veta
mera. Hur kommer det att gå? Varför händer det här? Hur ska det här
sluta? Att hålla frågan vid liv ger ett driv framåt. Att skapa spänning
kring olösta konflikter eller hinder som måste övervinnas är också ett
vanligt verktyg att använda som drivmedel framåt. Även i verkligheten
brukar det finnas underlägen, hinder och motstånd som använda på
rätt ställe skapar denna effekt. Kanske finns det också inslag av fiktionsknepet tidsfrist där ett problem måste lösas inom en viss utmätt
tidsrymd som får oss upp på tå. Människor som på ett eller annat sätt
genomgår förändringar och utvecklas skapar framåtrörelse och att vi
får följa med dem och se det hända kan fungera som motor. Att något
sätts på spel skapar också spänning. När det finns något värdefullt att
förlora och risken är stor för att det ska ske skapas en fallhöjd som gör
att det hissnar i magen. Det kan också vara omvänt att något värdefullt
måste uppnås och strävan efter detta kantas av flera ras nedåt.
Enkelt och användbart är också att inte berätta allt på en gång.
Genom att låta bli att besvara tittarens alla frågor direkt när de uppstår
29 (Ödeen, 1988) sid 10 och 152
30 http://www.filmpoolnord.se/linda-aronson/
Linda Aronson föreläste också vid SKH-seminariet Awesome Bergman på Fårö i september 2015
http://www.uniarts.se/english/research/seminars-and-conferences/earlier-seminars-andconferences/seminars-and-conferences-2015/films-games-awesome-bergman
31 http://www.lindaaronson.com

42

och istället hålla inne med informationen till rätt tidpunkt skapas både
drivkraft framåt, nyfikenhet och spänning. Och glöm inte tittarens vilja
att bli lite överraskad, att få en ”aha-var det så”-upplevelse.
Hur?

Tilltal
En annan viktig del av gestaltningen och formgivningen av ditt reportage är det tilltal du väljer att använda. Det hänger samman med den
premiss du har valt men också vilket behov hos tittaren du vill tillgodose och vilket löfte du ger dem när de börjar titta.
Kommer tittarna att lära sig nåt? Kommer de att bli underhållna?
Kommer de att få hänga med på en känslomässig resa? Kommer de
att få ta del av avslöjanden som kanske förändrar deras sätt att se på
världen?
De medel vi använder för att försöka förklara eller övertyga brukar
kallas det retoriska tilltalet, och det är uppdelat i tre delar: logos, etos
och patos.32
• Logos talar till förnuftet, till tittarens tanke och
intellekt.
• Etos visar vem avsändaren är och talar till tittarens
vilja att lyssna på din berättelse.
• Patos talar till tittarens känsla.

En berättelse innehåller ofta alla delar och de används och visas
på olika sätt. Det som visar på kunskap om ämnet som bottnar i en
gedigen research är det som talar till förnuftet. Här värderas argument
utifrån erfarenheter om hur världen är och fungerar. Detta är grundläggande för att skapa trovärdighet.
Det konkreta exemplet talar till tittarens känsla. Det ordlösa, bilder
och ljud är bra på att beröra känslomässigt och talar till tittarens hjärta.
Genom den närvaro som scener skapar och genom den identifikation
som byggs med våra intervjupersoner skapas berättelsens patos.
Reportagets etos består av visa dig som reporter, det sammanhang
reportaget syns i – programmet, kanalen, publiceringsplattformen och
annat som omger ditt reportage. Tittarens vilja att ta till sig din berättelse hänger på om du kan få tittaren att lita på dig. Etos blir en sorts
varudeklaration, är det värt besväret att titta på detta med den här
avsändaren?

32 (Waern, Petterson, & Svensson, 2004) sid 57-61
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Scen

Lysrörsljuset tar udden av all den mysighet som eventuellt skulle ha
kunnat infinna sig i den lilla lokalen en halvtrappa ner på en bakgata i
Vasastan i Stockholm. Värmeljusen som står utplacerade på den blanka
svartmålade bardisken har inte en chans att ge en varmare ton i rummet. Bakom disken brummar ett ölfyllt kylskåp alldeles för högt. De små
fyrkantiga borden är tomma och avtorkade, besticken ligger rendiskade
redo för morgondagen i lådan på serveringsbordet. Det är stängningsdags. Men det finns en gäst kvar i lokalen.
En medelålders man sitter längst in mot väggen vid bardisken med en
halvdrucken öl framför sig. Bakom disken står en ung tjej med det bruna
håret uppsatt i en tofs och ett svart serveringsförkläde knutet runt midjan. Hon gör ingenting särskilt. Gästen tar en klunk då och då men har
inte bråttom att dricka upp och gå därifrån.
Så börjar han prata. Om att han inte har nån lust att gå hem. Det
är bättre här. Flickan nickar och hummar men hon bjuder inte på något
leende och ser helt ointresserad ut. Efter en stund återgäldar hon att hon
inte heller längtar hem, det är lugnt här, säger hon. Hon tar en trasa och
torkar av bardisken. Mannen tar en klunk ur sitt glas, lämnar det halvdrucket. Sen drar han på sig jackan, reser sig och går ut genom dörren.
44

45

Scen, plats, möte

Den lilla scenen på platsen där nästan ingenting alls händer är
fångad med kameran en kväll när några studenter på tv-utbildningen
på Stdh gjorde en övning i att filma en plats och dess karaktär; det kalla
ljuset, blänket i bardisken, de knappt synliga lågorna på värmeljusen,
metallbesticken, de avtorkade borden och det enerverande brummandet från ölkylen som en tung och ogästvänlig matta över alla andra ljud.
Även om det knappt fanns någon rörelse hos personerna på platsen
så utspelas det en liten scen framför kameran. Mannens sätt att sitta lite
lutad mot väggen medan han lyfter ölglaset till munnen, flickans sätt
att titta rakt ut i rummet och med en lite loj armrörelse torka av bardisken berättar något om var vi är och vilka de är.
Kameran hade inte bara fångat en plats utan också en liten scen
och ett kort möte i all enkelhet. Och det sker någonting i mötet mellan
dem. Där fanns något som gjorde oss nyfikna och vi vill veta mera. Är
mannen ofta där? Är han ensam? Känner han och flickan bakom bardisken varandra? Varför är hon så uttråkad? Hur ser hennes liv ut när
hon inte befinner sig på den här platsen? Vi blev också nyfikna på att
veta mer om platsen och de människor som befolkar den. Varför har
de inte gjort mysigt i lokalen? Är det överhuvudtaget en bar eller vill
de bara inte ha några gäster? Hittar det några andra gäster än den här
mannen dit? Och varför vill ingen av dem hem?

SCEN
Scen: En del av handlingen, avgränsad i tid och rum.
Sekvens: Flera scener som tillsammans bildar en enhet.
Skeende: Händelseförlopp, händelser knutna till varandra.

Scener, platser och möten är de tre grundstenar som gestaltningen i
reportage byggs av. Samtliga kräver närvaro och förmåga att fånga det
som händer just i ögonblicket.
Scenen visar vad som händer. Händelsen blir synlig i bild, ljud,
rörelse och ibland i dialog och du slipper berätta vad som händer. Scenen är ditt verb som väcker fantasi och känslor hos tittaren. Scenen är
begränsad i tid och rum. Den utspelar sig alltså på en och samma plats
och har en början och ett slut. Scenen gör nuet och ögonblicket blir
synligt, skapar närvaro. Som tittare blir du medtagen till platsen där
scenen utspelar sig och ser med egna ögon vad som händer, vem som
gör vad. Scenen hjälper till att lyfta fram detaljer men kan också förklara sammanhang i ett större händelseförlopp, ett skeende.
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Att berätta i scener är ett av reportagets allra tydligaste kännetecken.
Genom att hitta rätt nyckelscener i reportaget kan du låta dem bära
berättelsen. Och visst blir man lycklig av att komma på just vad en
sådan scen skulle kunna vara – men ibland blir det inte riktigt som
man tänkt sig.

Visning
Det gäller att hitta något som på ett konkret sätt visar i bild och ljud
vad det handlar om. Att hitta ett tydligt anslag och bra ingång i ämnet
”försäljning av allmännyttans bostadsbestånd” och ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. En mäklare som visar en lägenhet för intresserade spekulanter så klart. Och visningen kan återkomma flera gånger
under reportaget då det är en sekvens med början mitt och slut som kan
delas upp. Jag ringer genast en mäklare som har visning på en lägenhet
på Järvafältet redan nästa kväll. Javisst, vi är välkomna att följa med.
Det är mörkt redan när vi anländer till adressen. Höstmörkret är
kompakt svart och vattenpölarna blänker i asfalten. Till saluskylten står
utanför porten men syns knappt på den svagt upplysta gården. En snabb
exteriörbild innan vi går in, en utan folk och en där jag går in genom porten. Ingen homestyling i lägenheten, men det är städat, rent och undanplockat. Mäklaren är en kvinna i trettioårsåldern. Hon har mörkbrunt
välkammat hår och bär en snyggt skuren marinblå dräkt. Hon välkomnar oss och visar oss runt. Det är en trea med långsmalt arbetskök med
liten matplats vid fönstret, badrum med badkar, vardagsrum med svart
skinnsoffa och svart glasbord, sovrum med en enkelsäng och ett mindre
nästan helt tomt rum. Likadana tapeter i alla rum, en grundfärg med ljusare smala ränder, fast i olika nyanser. Inga tavlor eller affischer. Enkelt
och kalt. Det är bara vi i lägenheten. När kommer folket? Vi småpratar
och väntar men det förblir tyst i trapphuset. Vi tar bilder på hur mäklaren går runt i lägenheten och förbereder visningen, sätter en blomvas på
köksbordet, rättar till gardinerna, häller en påse färgglatt bjudgodis i en
stor svart skål som hon placerar på vardagsrumsbordet tillsammans med
prospekten. Tänder värmeljus. Kollar så att sängarna är bäddade. Letar
efter ett överkast. Dörren står på vid gavel och våra röster skapar ekon
både i lägenheten och ute i trapphuset. Det är lite jobbigt för både oss och
mäklaren att ingen mer än vi är där. Men så rycker hon på axlarna och
säger att marknaden är sån just nu, man får mycket för pengarna här
ute om man bestämmer sig för att slå till nu. Vi bestämmer oss för att
filma ändå, fotografen sätter igång kameran igen och slänger upp den
på axeln. Jag går snett bakom och mäklaren visar runt i lägenheten och
tilltalar mig bakom kameran. Hon gör det proffsigt och när hon öppnar
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balkongdörren och sveper med handen ut mot mörkret och berättar om
närheten till naturen stannar hon upp ett tag och jag tar några frågor
om bostadmarkanden och hur det är att sälja här och vad hon tror om
det här med ombildandet till bostadsrätter. Och sen kommer det faktiskt
in någon genom dörren. Vi blir glada allihop och äntligen ska mäklaren
få göra sitt jobb, men mannen erkänner skamset att han är en nyfiken
granne som kikade in för att han hörde oss prata. Vi filmar när hon visar
honom runt även om han inte är där för att köpa. Hon är mer avspänd
när hon har en person som också är med i bild som hon kan prata med.
Sen är visningstiden över och vi följer med ut och tar en bild när hon
smäller ihop skylten, tar den under armen och går bort i mörkret.
Jag använder visningsmaterialet så som planerat, delar upp det i tre
delar som anslag, mitt och avslutning – även om det ju inte riktigt blev
som jag tänkt. Tagningen när mäklaren visar grannen runt fungerar
bättre så vi väljer mest ur den, men behåller delen i mitten när hon svarar på frågor. I anslaget förbereder mäklaren visningen och välkomnar
sin spekulant och påbörjar visningen, någonstans i mitten av reportaget
står hon vid balkongen och får ge sin syn på läget och i slutet tar hon med
sig skylten och går. Visningen är slut.

Scenen ger trovärdighet åt reportaget. Som tittare blir vi ögonvittnen
till det som sker. Bilden är själva beviset på att något faktiskt hänt eller
finns på riktigt. Vi får bilder och scener från världens krigsskådeplatser och katastrofområden hemsända och korrespondenter vittnar om
vad de själva sett på plats. Med egna ögon. Ögonvittnesmålet – att själv
se något hända – är starkt förknippat med trovärdighet. Att tittaren
själv får uppleva något genom att se det med egna ögon gör det trovärdiga sant.
Däri ligger scenens magi.
Scenen blir berättelsens bevis – omöjlig att argumentera emot.
Birgitte Mral och Henrik Olinder skriver i ”Bildens retorik i journalistiken” om bilden som Evidentia: ”Evidentia är ett bevismedel (jämför
”evidence”). Inget argument har starkare beviskraft än det som bygger
på att visa situationen, offret, boven, förödelsen eller vad man nu vill
stödja sin tes med. Därför är bilden så central i medierna, speciellt den
berättande bilden.” 33
Trots att vår mediehistoria är full av bilder som manipulerats i politiskt, retoriskt eller kommersiellt syfte och trots att vi är fullt medvetna

om hur lätt det är att manipulera bilder, fungerar bilden fortfarande
som evedentia. Kanske för att vi väljer att se den så.
Vi tror våra egna ögon. Vi vill så gärna lita på det vi ser och på bilden
som sanningsvittne. Kan du visa det ditt reportage antar eller påstår om
verkligheten med en scen så blir antagandet trovärdigt och från trovärdigt är det inte långt till sant. Detta oavsett om den del av verkligheten
scenen visar är hårt vinklad och snävt beskuren – däri ligger den farliga
delen av scenens magi. Och det är du som skapar reportaget som måste
behärska den.
”Bilden är fascinerande, den bär på minnet av det avbildade men
även frånvaron av detsamma”.34 Orden är Bo Bergströms, mångårig
utbildare i visuell kommunikation och författare till flera böcker i
ämnet.
Och visst är det något fängslande med detta att bilden både är då och
nu, här och där, frånvaro och närvaro samtidigt. Stillbilden med sitt
frusna ögonblick vittnar om ett nu som flytt men ändå fångats, medan
den rörliga bilden motsägelsefullt nog tycks kunna ta med betraktaren
till ett egentligen redan förflutet nu trots att vi är fullt medvetna om att
det är en illusion som skapas. Vi går som tittare med på kontraktet om
illusionen av närvaro och ständigt nya nu.
Scenen är avgränsad i tid och rum och det gör den både passande
och hanterlig att arbeta med i reportaget där den också fungerar som
drivkraft. I scenen finns möjlighet att fånga och visa händelser som gör
att det tillstånd som berättelsen befinner sig i från början förändras
eller förskjuts och därmed är framåtrörelsen igång.
Att scenen är så central för reportaget har en naturlig förklaring i
reportagets hemvist inom journalistiken. Att något händer är ju ofta
orsaken till att en journalistisk berättelse blir till och det faktum att
något efter en händelse inte längre är som förut utan på ett helt nytt sätt
är det vi konstaterar och rapporterar om i nyhetsflödet. Nyhetsberättelsen har sin början i förändringen och därför är scenen där händelsen
blir synlig så väsentlig.
Men det är inte alltid det finns självklara scener som är lätta att filma.
Vissa ämnen och genrer kan vara mer svårarbetade och reportaget tenderar då att bli mer speakerdrivet och låta speakern utgöra bryggor
mellan synkarna och på så sätt hålla ihop berättelsen. Oavsett reportagegenre bör man försöka ta tillvara på de tillfällen som ges. Att ha många
bilder och scener att välja på är värt mycket i redigeringen. Ta reda på
om det är något som ska hända och häng på och se till att vara uppmärksam på vad som sker och få med det i kameran. Fråga om din intervju-

33 (Mral & Linder, 2011) sid 36

34 (Bergström, 2012) sid 151

Scenen som bevis och drivmedel
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person brukar göra något särskilt eller bara något alldeles vardagligt och
hur. Kanske kan det användas, och lyssna noga under intervjuerna efter
sådant som sägs som sedan kan fångas upp och visas i en scen.
Sådant som händer och sådant folk gör är byggmaterialet till dina
scener och det är en fördel om du kan fånga det från början till slut.
Personligen tycker jag inte om att konstruera – hitta på – scener för
att få något att filma. Dels går autenticiteten förlorad, det känns att
det är arrangerat, dels blir människor ofta stela och obekväma så fort
man ber dem göra något utöver det vanliga. Ibland kan det räcka med
att man ber dem ”gå som vanligt över golvet” för att det ska bli alldeles tokigt. De tänker så mycket på att göra något som vanligt att det
tar hela deras fokus och det ser genast ut som om de gör det för allra
första gången.
Mäklaren som visade lägenheten för kameran är ett gränsfall. Hon
gjorde precis som hon skulle ha gjort om jag varit en möjlig spekulant
men hon visste att jag inte var det och allt blev på låtsats – förutom
i den lilla pausen vid balkongen där jag ställde frågor till henne som
yrkesperson och hon svarade ärligt och öppet för att just det inte var på
låtsas. När grannen kom in hade hon en verklig person som var nyfiken på hur lägenheten såg ut att relatera till framför kameran, då såg
det ut som på riktigt.
Vi fattade många snabba och ganska ogenomtänkta gestaltningsbeslut där i visningslägenheten. Det var ju inte någon spekulant, det var
ju bara en snokande granne som ville kika in, borde vi inte ha redovisat
det då? Varför filmade vi när hon visade honom runt? Skulle hon ha
gjort det om vi inte hade varit där, skulle han ens ha kommit in då?
Vad bestämde vi att berättelsen skulle visa genom att filma denna
enpersonsvisning, när sanningen ju var att det inte kom någon alls?
Borde vi helt enkelt ha filmat den ensamma mäklaren som förgäves
väntar på spekulanter? Eller borde vi inte ha filmat alls? Och motsvarade den scen vi fick med oss den scen jag hade hoppats på att få?
Det går aldrig att riktigt förutse hur ett skeendes början, mitt och
slut ska se ut och ofta blir det inte riktigt som man tänkt sig. Hade
jag haft mera tid skulle jag ha kunnat gå på fler visningar så hade vi
haft något att välja på i redigeringen, och vi hade fått en fingervisning
om de uteblivna lägenhetsköparna var en tillfällighet eller en del av ett
mönster. I redigeringen kände jag mig ändå nöjd med att kunna starta
reportaget med en scen där bild och ljud berättar något om vad det
handlar om men inte avslöjar allt och där ingen av de olika sidorna – de
som förespråkar försäljning och de som vill stoppa den – finns direkt
representerade, så vi tyckte att det funkade.
Men när jag såg reportaget sändas hände det något. Jag läste sce50

nen på ett sätt som jag inte gjorde medan materialet låg kvar i redigeringen. Det handlar inte bara om vad vi ser, utan om hur vi ser och om
hur vi tolkar det vi ser.

Se och tolka
Bilder och ljud berättar på flera nivåer och kan tolkas olika beroende
på vad som omger dem. När det handlar om rörlig bild har ljudet också
mycket stor betydelse för vad vi tror att vi ser.
Först kommer det vi faktiskt ser och hör.
Det brukar kallas för bildens och ljudets denotativa nivå.
Denotation är alltså bildens och ljudets betydelse bortsett från alla
tolkningar. Här tittar vi på grundbetydelsen – vad bilden föreställer
och vilka ljud våra öron kan uppfatta. Vi ser bildens innehåll, komposition, ljus och mörker, skuggor, färger, riktningar, kameravinklar,
kamerarörelser och val av närbild, halvbild eller helbild. Vilka föremål,
miljöer och personer som finns på bilden och vad de gör och hur de är
placerade i förhållande till varandra och om de interagerar eller talar
med varandra.
Vi ser en visningsskylt som omges av mörker. Vi ser en kvinna som
häller upp karameller inslagna i färgat papper i en svart skål, tänder värmeljus och rättar till gardiner. Vi ser att hon är klädd i mörkblå kavaj,
vit skjorta och mörkblå kjol, bruna nylonstrumpbyxor och svarta klackskor. Vi hör hennes klackar mot de linoleumklädda golven. Vi ser vilka
nyanser tapeterna har och vi hör att det är tyst runtomkring. Vi ser att
det kommer in en man iklädd ljusblå skjorta under en mörkblå jacka och
de tar i hand och hälsar. Hon visar honom runt i lägenheten, gestikulerar
med handen över rummen, berättar. Vi ser hur rummen är möblerade
och hur mannen går ett steg snett bakom henne och tittar in i rummen.
Vi hör hennes röst och att den ekar ut i trapphuset och att han säger
något litet ord ibland. Vi hör att det är tyst i övrigt.
Och så tolkar vi, det gör vi för att förstå vad det är vi ser och hör och
hur det hänger samman och vad det betyder.
Det brukar kallas för den konnotativa nivån. Bildens, ljudets eller
ordens konnotation är de föreställningar som är förknippade med det vi
ser och hör. Tolkningen är beroende av vilka vi är och vilken världsbild
vi har och inte minst av vad vi tror att vi kommer att få se. Den konnotativa läsningen av bild och ljud har en kollektiv och en individuell nivå.
På den kollektiva nivån finns de gemensamma referenser som vår kul51
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tur har försett oss med. Bilden eller scenen kan likna eller anspela på andra
gemensamma bilder, händelser och berättelser från mytologi, religion,
historia, populärkultur och samtid. Allegorier, symboler och metaforer
tolkas likartat av människor som har liknande historiska och kulturella
referensramar och de används flitigt inom både reklam och journalistik.
De individuella tolkningarna och associationerna kan vara mer
personliga och bygga på erfarenheter som är både gemensamma och
individuella. Det kan vara något som bara du själv känner till, något du
varit med om, känner igen och relaterar till på ett särskilt sätt.
När jag såg anslaget på bostadsreportaget sändas såg jag (och detta
är inte nödvändigtvis vad du kanske skulle ha sett eller vad någon
annan såg) en ordinär torftigt möblerad standardlägenhet i miljonprogramsstil till salu på en becksvart blöt helt tom gård dit bara en enda
förskrämd spekulant vågat sig. Sängarnas avsaknad av överkast blottade
lakan från sent 80-tal som påminde mig om studentrumsboenden med
udda ärvda lakan och handdukar, de tomma väggarna talade om för
mig att här stannar man inte så länge att det är nödvändigt att göra sig
hemmastadd. Avsaknaden av ljuspunkter i lägenheten förutom kökslampan och de nakna taklamporna förstärkte väggarnas hårdhet och den
fuktiga kylan från gården trängde ända in i lägenheten. Jag hörde mäklarens röst eka mot det tomma trapphuset i hopp om att kunna övertyga
någon om att man faktiskt får mycket för pengarna här ute i mörkret och
ensamheten. Det jag såg är att det inte finns en chans att någon skulle
vilja köpa.
Allt som kommer efter detta påstående färgas och ses i ljuset av det.
Jag slår i början av reportaget fast hur tittaren ska tolka det som kommer efter. Anslaget är ju en överenskommelse mellan reportaget och
tittaren om vad vi kommer att få se och hur vi ska förstå det. De julpyntande glada grannarna som redan köpt sina lägenheter i huset bredvid
har inte något val. Deras gemensamma julfirande i samlingslokalen får
något desperat över sig trots att de intygar att det är det bästa de har
gjort. De övertygar mig inte då jag ju med egna ögon redan har sett
att ingen av dem som köper kommer att kunna sälja. Den stjärnögda
politikern med visioner om pelargoner och hemtrevnad har ingen trovärdighet när hon pratar om egnahemskänslan och framtida bostadskarriärer för vi vet att hon aldrig själv skulle snudda vid tanken på att
köpa något som ingen annan vill ha.
Den tolkning som tittaren gör av den första minuten kan bilda en
premiss som präglar resten av reportaget.
• Försäljningen är en flopp, ingen vill köpa. Köper du något
som ingen vill ha leder det till att du aldrig kommer härifrån.
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Med bilden som bevis hade jag påstått något om verkligheten som
jag faktiskt inte valt att påstå avsiktligt. Med den erfarenheten i ryggen
har jag blivit mer noggrann med att tänka över vilka frågeställningar
jag jobbar med och att syna mina hypoteser och teser och så att jag inte
plötsligt står där med en premiss som jag själv inte medvetet valt. Men
framförallt är jag mer noga med att försöka föreställa mig hur de bilder,
scener och ljud jag väljer kan tolkas och tas som bevis för något – särskilt de som ligger i anslaget.
Titta noga och gör en enkel bildanalys (enligt modellen vad ser du,
hur ser du det och hur tolkar du det) av de första minuterna i nästa
reportage du ser så kan du bli förvånad. Ofta fungerar anslaget som det
är tänkt men ibland leder det tittaren på villovägar.
En tandläkarstol, exteriören på ett stort vitt hus och sen en kvinna i
vinterkappa som kommer gående med sin hund på en snötäckt gångväg.
Hon träffar ett äldre par med en likadan hund och de stannar och pratar
om hundarna. De skrattar tillsammans. Speakern berättar vad kvinnan
heter, var hon bor och att hon är ensamstående men har sin hund. Kvinnan berättar i synk från sitt kök att hon skiljde sig när ungarna flög ut och
det blev ensamt så då skaffade hon hunden. Speakern berättar att hon i
samma veva fick tandbesvär som blev värre och värre men hon sköt på
tandläkarbesöket av ekonomiska skäl. Vi ser hunden och kvinnan i köket.
Under en uppdragsutbildning fick en redaktion titta närmare på
några av sina starter i flera olika reportage. Scenerna med kvinnan och
hunden är fantastiskt fina och karaktärsbeskrivande så det är inte konstigt att de valdes som anslag. Här finns identifikation och igenkänning för både dig och mig. Vi sugs rakt in i kvinnans vardag och vi ser
hur mycket hunden betyder för henne. Sen inser vi att det handlar om
tandvård. Det är en smula förvirrande men den nya överenskommelsen är snabbt på plats och vi förstår att kvinnan med hunden är en av
flera personer vi kommer att få möta.
Men hunden har fastnat och väckt en nyfikenhet. Hunden har laddats med betydelse. När något laddas med betydelse i anslaget sitter vi
som tittare och väntar på att något ska hända som är relaterat till det
laddade föremålet. Här är jag länge övertygad om att allt kommer att
sluta med att kvinnan kommer att vara tvungen att säja sin hund och
ta farväl av sitt enda sällskap för att ha råd att betala de dyra tandläkarräkningarna. Det är inget som på något sätt påstås i anslaget utan det är
mina konnotationer som skapar denna förväntan, min nyfikenhet på
att få veta hur det går gör att jag förväntar mig att få veta; Men hunden
då? Hur gick det för hunden?
53

Scen

Scen, plats, möte

I det här fallet blir hunden det man brukar kalla geväret på väggen.
Författaren Anton Tjechov lär ha sagt att om det hänger ett gevär på
väggen i första akten måste det avfyras i den sista.35 Det kallas också
plantering där berättelsen ger ett löfte till tittaren om att något ska ske.
Att släppa en plantering kan upplevas som ett sviket löfte och kan leda
uppmärksamhet och förväntningar i fel riktning. Sedan tål det förstås
att diskuteras och prövas om det verkligen är så att det där geväret
måste användas på något sätt, men det är bra att veta vad det kan ställa
till för tankar i en tittares huvud.

Här finns mängder av val att göra.
Hur ska bilderna se ut, ska jag ha stativ eller handkamera, hur ska jag
röra kameran, var och när ska jag spela in? Vilket bildutsnitt och vilket
objektiv ska användas? Ska jag använda speaker eller inte, ska reportern vara i bild eller inte, ska frågorna höras eller klippas bort? Ska jag
sätta ljus eller bara använda befintligt ljus, ska jag ta upp ljudet separat
eller i kameran och vilken roll ska musiken spela?
Ditt val av berättarkomponenter är det som tittaren kommer att se
och höra och därmed använda sig av för att tolka det du berättar.

Berättarkomponenter

Ljudet – en dörr till perceptionen

Bild och ljud är starka verktyg att berätta med. Det går att dela upp dem
i berättarkomponenter och använda som en liten frågelista när du gör
bildanalyser. Berättarkomponenterna är också användbara att tänka på
som just verktyg för gestaltning.

En ambulanssiren. Bildäck som tjuter, hundskall, folk som skriker långt
borta. Upprörda ord som studsar mellan betongväggar långt ner på
gatan. Allt på distans, genom ett fönster bakom tunga fördragna gardiner som tar bort de skarpaste diskanterna. Nära finns ett rytmiskt ljud,
kanske en klocka eller en metronom som håller takten.
I bilden händer just ingenting, annat än att vi ser ett sovrum i dunkel
och en man som ligger i sängen och läser. Helbild. Det är presentationen
av en av huvudkaraktärerna i filmen Seven. Vi förstår ganska mycket
om hans liv bara genom att lyssna ut genom hans sovrumsfönster och till
metronomen som försöker överrösta de ljud som tränger in.36

Vad du ser är exempelvis:
• Miljö / plats.
• Människor.
• Klädsel.
• Saker.
• Tidpunkt – morgon, dag, kväll, natt.
• Rörelser / interaktioner.
• Situationer.
Hur du ser är bland annat:
• Ljus och kontrast.
• Bildkompositionen.
• Bildutsnitt / beskärning av bilden.
• Kameravinkel.
• Kamerarörelse.
• Färg.
• Skärpa / oskärpa.
• Klippningen – tempo, rytm, bildföljd.
Vad du hör kan vara:
• Synkljud.
• Effektljud.
• Miljöljud.
• Tal / intervju / dialog / speaker.
• Musik.
• Rytm.
• Tystnad.
35 (Ödeen, 1988) sid 95
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Ljudet talar till magen och går direkt in, på något sätt mer ofiltrerat
än bilden. Ljudet är en öppen dörr till vår varseblivning. En dörr som
skulle kunna användas mycket mer inom reportageberättandet. Kanske beror det på att tiden är för knapp, eller på att redaktionen inte har
råd med ljudtekniker och ljudläggare, kanske ses ljudet som om det
inte kan berätta på egen hand eftersom det ändå sitter ihop så mycket
med bilden. Det är både orättvist och begränsande. Ljudet kan tillsammans med bilden berätta så mycket mer än det som är bundet vid det
vi ser och därför tycker jag att det är väl värt att ägna tid åt att arbeta
med ljudgestaltning i sitt reportage.
”Ljudet ger den tvådimensionella bilden djup och rymd som sträcker
sig utanför bildkanten, samtidigt som det ger liv åt döda ting och trovärdighet åt de mest osannolika påståenden”, skriver Klas Dykhoff som är
professor i filmljud på Stockholms dramatiska högskola.37 Han menar
att kombinationen av bild och ljud kommunicerar direkt med vårt medvetande och därför ger filmen en sådan effektiv berättarkraft. Olika ljud
36 (Fincher, 1995) Seven
37 (Dykhoff, 2012) sid 23
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gör att vi kan uppfatta samma bild på olika sätt. ”Det kan påstå att ett
föremål är tungt, att ett fall är våldsamt. Det kan hävda att ett rum är
trevligt eller otrevligt beroende på akustik och de ljud som hörs i rummet eller utanför”.
Dykhoff konstaterar att ”En stor del av det vi tror oss ha sett har vi
i själva verket hört”.38 Vi hör i mörker, vi hör när vi blundar och vi skapar oss inre bilder av vad det är vi hör. Därför kan vi berätta om sådant
som inte får plats i bilden med ljudet. Rum och platser kan placeras i ett
sammanhang med hjälp av ljuden som omger dem. Ljudet kan berätta
om något som ska komma och göra dig uppmärksam på vad du ska
hålla ögonen öppna efter.
Vi kan inte ta in och tolka alla de ljud som omger oss och vår hjärna
skiljer därför ut de ljud som är viktiga för stunden. Mikrofonen gör
inga sådana selektiva val utan registrerar allt, och då menar jag precis
allt. Ovidkommande ljud kan inte sorteras bort och därför gäller det att
du väljer dina ljudmiljöer noggrant vid inspelning. Blunda och lyssna
hur det låter. Se till att det är du som bestämmer vilka ljud som kommer med så att störande ljud på inspelningsplats inte förstör hela klippningen. En lågmäld stämningsmusik på ett café kan tyckas harmlös,
men då du börjar klippa kommer det att hacka och bli mycket besvärande. Lägg på den efteråt istället. Flygplansbuller och andra störningsljud kan också förstöra mycket i klippet och det blir sällan snyggt att
behöva dölja skarvarna med ännu mera buller.
Vi kan få en aning om ljudets kraft och möjligheter genom att fundera lite på hur vårt medvetande hanterar ljuden.
Vi har färre intellektuella spärrar mot ljudet än mot bilden, som vi
är mer benägna att granska kritiskt, skriver Dykhoff. 39 Ljudet vädjar
till känslorna. Vägen till de starka känslorna går genom de upplevelser
som utgörs av intryck vi inte är helt medvetna om. Musik fungerar allra
tydligast på det sättet, och är därför oöverträffat som stämningsskapare
i film.
Dykhoff jämför bildens och ljudets associationsytor för att hitta en
förklaring. Ljudet innehåller ganska lite grundinformation jämfört
med bilden som ofta innehåller mycket information. Därför blir det
mer plats över för associationer, tolkningar och minnen runt ljudet.
Det gör att det krävs en ganska liten ljudinformationsmängd för att
få igång många associationer och på så sätt sätta fantasin i rörelse och
skapa upplevelser.

38 (Dykhoff, 2002) sid 44
39 (Dykhoff, 2002) sid 44 + 59-64
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Jag är 5 år och sjuk. Ligger i min mammas och pappas säng och fönstret står på glänt och det luktar vårvinter, snön droppar från taket och en
blek sol letar sig in hörnet av rummet. I köket tickar köksklockan. I det
röda skåpet bredvid sängen finns ett ritblock och alldeles nya fina pennor.
Jag tänker på dem. Men jag orkar inte rita. Utanför på gatan pågår något
som jag inte kan se, det bullrar och brummar. En stor motor går upp i
varv och det piper korta rytmiska pip medan motorn kommer närmare.
Jag somnar med ljudet i öronen.
Ett varningspip från en backande lastbil är en mycket liten bit
ljudinformation. På en sekund tar den mig med till ett minne och får
mig att känna lukten av vårluften som blandas med dieselavgas, känna
tröttheten i kroppen och jag vet precis hur det mjuka gamla påslakanet kändes mot huden. Ljudet ger mig referenser som jag inte delar
med någon annan. Den typen av tolkningar kan vi varken räkna med
eller försöka styra när vi jobbar med ljudet i reportaget, men vi kan
vara medvetna om ljudets möjligheter att sätta igång associationer och
väcka känslor och fundera på vilka ljud vi väljer att använda.
Ljudmiljön är förmodligen mer störd för den som tittar på ett
reportage på tv, på sin dator eller mobil än för den som tittar på en
film på bio. Därför kan vi inte använda hela ljudpalettens nyanser utan
vi måste vara mer sparsmakade. Musik går igenom i de flesta miljöer
medan mera finstilt arbete med olika grader av tystnad och atmosfärer
går förlorade. Det kan också skapa problem med trovärdigheten om
det framgår att reportagets ljud är effektljud och ditlagda i efterhand.
Och tvärtom kan trovärdigheten öka trots att du lagt till effektljud om
de låter mer autentiska än det verkliga ljudet.
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NÅGRA AV LJUDETS FUNKTIONER
Ljudet är bra på att skapa kontinuitet. Det förbinder klipp, scener
och platser med varandra och gör att vi inte känner klippen. Det
skapar ett sammanhang.
Ljudet är bra på att tala om vad vi ska titta på, vart vi ska rikta vår
uppmärksamhet.
Ljudet är bra på att skapa spänning, genom att antyda och förbereda oss på något som ska ske genom att vi hör det innan vi
ser det.
Ljudet ger en emotionell dimension och tolkning av det vi ser.
Ljudet är bra på att beskriva en plats och ge den karaktär med
hjälp av de ljud som finns omkring.
40 (Dykhoff, 2002) sid 34
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PLATS

Var är vi?

Plats: Skateparken under Lilla Västerbron, Rålambshovsparken,
Stockholm

Ett grundläggande behov av att orientera oss och veta var vi är måste
tillfredsställas innan tittaren kan koncentrera sig på något annat. För
att kunna orientera oss måste platsen ha en identitet, något som gör
att vi känner igen oss och kan läsa platsen. Ibland är platsen viktig för
berättelsen och ibland är den mindre viktig. Visst kan det bli trist med
presentationsbilder, helbilder och stockshots som klipps in lite här och
där, men glömmer du att berätta var vi är så kommer frågan poppa upp
hela tiden och skymma det du vill berätta. Viktiga platser kan beskrivas
mer ingående och mindre viktiga platser kan presenteras mer kortfattat, några platser kanske återkommer och blir centrala medan andra
bara finns med en enda gång. Oavsett vilket är det viktigt att välja sina
platser med omsorg.
De platser du väljer att filma på kommer att vara en del av berättelsen. Miljöerna berättar både om det som sker där och de människor
som befolkar platsen. Platsens markörer berättar också om vad som
finns bortom det vi ser i bild, om platsens sammanhang. Vi ser vilken
typ av samhälle vi är i, stad, landsort eller vildmark, vilken världsdel vi
befinner oss i och om religiösa och kulturella symboler finns synliga.
Platsen berättar om samhällets ekonomiska situation genom standarden på bilar, cyklar eller hästvagnar som passerar, människors sätt att
klä sig och vad de bär i sina händer, beläggningen på gatorna och materialen i husens fasader. Vad som saknas på platsen kan också vara värt
att lägga märke till.
Din uppgift är att fånga det som är karaktäristiskt och unikt för platsen – det som ger platsens dess identitet – du ska helt enkelt få syn på
platsens själ. Du ska göra platsen levande för tittaren och ta med tittaren dit. Du ska få dofterna, färgerna, skuggorna, ljuden och vinden mot
kinden att både kännas och höras för tittaren. Genom att visa just det
du väljer att visa från platsen kan du sätta platsen i ett sammanhang
och bestämma hur tittaren ska uppleva miljön – varm, trygg, vänlig
eller främmande, oförutsägbar och skrämmande?

1. Öppna och väldisponerade bilder med total kontroll över exponering
och bildutsnitt. Bilderna är tagna med stativ och undersöker skateparken
utifrån perspektiv och bildutsnitt – olika höjder, nära och långt borta.
Linjerna bildar olika mycket djup i bilderna. Det är ljust och färgskalan
är mjuk från varmgrå betong till ljusgröna trädkronor med enstaka färgklickar som utgörs av de skor eller kläder åkarna bär. Bilderna växlar i
varandra lugnt, rytmiskt och friktionslöst. Ljudet av hjulen på brädorna
bildar en taktfast och svepande, vaggande, mjukt mixad ljudmiljö. Det
är helt enkelt supersnyggt och låter tryggt och trevligt. Det ser rent och
vänligt ut, rofyllt mitt i det fartiga. Inbjudande. En plats där vi vill vara.
2. Bilderna är mörka, underexponerade med ganska hård kontrast
och dålig teckningsgrad. Perspektivet är lågt utan att vi för den skull
någonsin ser himlen. Här finns inget av det gröna utan vi ser bara rågrå
betong. Det är mycket handkamera och vi går nära, nära utan att vila i
bilderna och ljudet av hjulen på brädorna är skarpt och hårt och snabbt.
De människor som syns i bild är frånvända och upptagna. Längst in
under bron är det så mörkt att vi inte kan ana vad som finns där, bara
höra ljudet av de människor som är där. Det är hårda, abrupta klipp och
ljudskarvarna har fått förbli obearbetade. De krockar hårt in i varandra.
Det ser skitigt och lite farligt ut, ogästvänligt och obearbetat rått. Kanske
är det en plats att undvika?
Skateparken i Rålambshovsparken skildrades av två, varandra ovetandes, kursdeltagare i en fristående kurs i bildberättande för reportage på Stdh41 och blev ett tydligt exempel på hur olika resultatet blir
beroende på de val vi gör i inspelningsögonblicket. Uppgiften var att
skildra en valfri plats. Det visade sig bli två vitt skilda platser som
också upplevdes väldigt olika av oss som tittade eftersom de båda filmarna haft helt olika intentioner med sin beskrivning och därför gjort
olika val av berättarkomponenter. Det blev tydligt att valet av hur var
avgörande både under inspelningen och i redigeringen. Samma plats
kan beskrivas på mängder av olika sätt, vill du att det ska vara rufft,
skitigt och lite otrevligt finns det detaljer i både bild och ljud som kan
förstärka detta, medan du på samma plats kan hitta annat som pekar
åt rakt motsatt håll.
41 På drift 30 hp, kursledare My Häggbom 2012
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”– Amerika.
– Bitte?
– Amerika!
– Amerika?
– Jawohl.
Och det är ingen tvekan längre. Pojken vill till Amerika och det är
ingenting att göra åt det. Ingenting annat än att skaka på huvudet och
hjälplöst se upp i det trasiga takets moln av järn i mörkret högt ovanför
oss. Men pojken som vill att jag skall hjälpa honom över till Amerika
böjer sig snabbt ner över min lilla amerikanska kappsäck och smeker den
retsamt över ryggen.
– Du jobbar för die Amis!
– Nej.
– Doch!
Det blåser hårt på den sydtyska stationen. Flyktingarna österifrån
stampar fötter mellan sina gråa knyten. Trötta krigsfångar på väg hem
efter år i Frankrike vankar av och an i det kalla mörkret, förgrämda män
i långa franska kappor med ett stort PG (prisonnier de guerre) fastsytt
på ryggen. På perrongens pelare efterlyser stora röda plakat en förrymd
polsk mördare, en före detta vaktare i ett koncentrationsläger, etthundrasextio centimeter lång och pistolbeväpnad. På stationens väggar efterlyser föräldrar på vältextade anslag sina vid fronterna försvunna barn.
En astrolog utanför Nürnberg lovar att skaffa dem tillrätta om de skickar
honom tjugo mark på posten. På stora affischer varnar en ung kvinna,
vars dödskalle svagt skymtar under ansiktsmasken, mot venerisk smitta.
Man måste lära sig se döden i varenda kvinna man möter. Ett diagram
över könssjukdomarna visar en olycksbådande röd kurva som stiger i
en fruktansvärt brant vinkel från juli 1945, den månad när soldaterna
börjat acklimatisera sig. På perrongen mitt emot vår sjunger fulla amerikanska soldatpojkar var sin schlager. De slåss på lek och smällarna från
deras handskar låter som trumslag i den kalla tystnaden. En av dem faller svärande omkull över en kärra. Ett par vacklande flickor i deras sällskap fnittrar gällt på tyska. Thanksgiving day.
Om jag jobbar för amerikanerna? Jag förklarar allting för pojken i
den uttjänta soldatrocken och soldatmössan, en nederlagets mössa, stukad och djupt nerdragen i pannan. Han blir ivrig och hänsynslös och
säger att jag måste hjälpa honom. Han ser på den amerikanska kappsäcken som på en uppenbarelse, en segerns kappsäck med stinn buk och
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blänkande beslag. Han böjer sig ner över den och berättar om sig själv.
Berättar att han är sexton år och heter Gerhard. Han har flytt från ryska
zonen natten före den här natten. Klarat sig på ett tåg över gränsen utan
att bli hejdad. Flytt inte därför att förhållandena var så särskilt outhärdliga där i Luthers födelsestad, men därför att han är mekaniker till yrket
och inte ville bli tvingad att fara frivilligt till Ryssland. Så har han kommit hit utan pengar, utan en människa att uppsöka, utan ett enda tak att
ha över huvudet.
– In Deutschland ist nicht mehr los. I Tyskland kan man inte vara
längre.”
Detta är inledningen till ”Retur Hamburg” ur reportageserien Tysk
Höst42 av Stig Dagerman. Dagerman rapporterar hem från sin resa
genom efterkrigstidens Tyskland i reportageserien som publicerades i
Expressen 1946. Här är platsen en sydtysk tågstation. Vi får veta vilket
ljus det är, vilken temperatur det är och på vilket sätt det blåser. Vi tar
del av de budskap som kommuniceras ut via perrongens pelare och
väggar – och dessa berättar något om det större sammanhang, den tid
och det samhälle som tågstationen är en del av. Dagerman delar med
sig av sina iakttagelser, både stora och små, och hur han upplever platsen. Vi får se den lilla scenen på perrongen mittemot, höra hur de fulla
amerikanska soldaterna skränsjunger och skuggslåss.
Dagerman är helt enkelt på väg mot Hamburg, kanske för att åka
vidare hemåt. Det kunde han ha gjort utan att det hade blivit något att
skriva om. Men han har alla sina sinnen med sig och tar in både platsen, dess detaljer och de små scener som utspelar sig där och använder
dem för att berätta något om världen.
Det Dagerman gör är att han låter texten klättra upp och ner för
abstraktionsstegen. Pendlingen mellan det konkreta och det abstrakta,
mellan detaljer och helhet är användbara i reportaget för att göra något
stort gripbart och visa på sammanhang. Med konkretiseringar på olika
nivåer kan du visa vad du menar och förklara orsaker och skeenden.
Spänningen i gestaltningen uppstår just genom pendlingen mellan det
konkreta och det abstrakta, det stora och det lilla.
• Högt upp: Intellektuell erfarenhet, abstrakt, orsak,
samband, teori.
• Långt ned: Fysisk erfarenhet, konkret, sinnlig, påtaglig, praktisk.

42 (Dagerman, 2010) sid 150-152. Texterna är en reportageserie som ursprungligen publicerades i
Expressen 1946 och samlades i en bokutgåva 1947, Norstedts.
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Högst upp har du de stora perspektiven, teorier, sammanhang och
övergripande resonemang. Sådant som är svårt att visa eller ta på. Ord
som frihet, hållbar utveckling eller människovärde blir lätt innehållslösa då de är alltför ospecifika och abstrakta för att vara begripliga. Vi
är kanske inte alls överens om vad de betyder och då förlorar de istället
hela sin betydelse. Istället måste vi visa vad vi menar genom att välja
exempel och genom exemplet skapa en överenskommelse kring hur vi
använder begreppen.
Längst ner på stegen finns det vi kan uppleva med våra sinnen,
isvinden, svettlukten eller den sommarsöta smaken av solvarma jordgubbar. Här finns exemplet som gör det du berättar konkret och påtagligt, ja helt enkelt verkligt. Här långt ner finns också detaljerna. Som
reportagemakare är du hänvisad till att uppmärksamma detaljerna när
de finns till hands – och det gäller att välja rätt detaljer.
“De rätta detaljerna får din berättelse att leva, felaktiga tar död på
din berättelse. Detaljerna har inget eget värde.”43 Det kan till exempel
handla om valet av klippbilder, fel bilder stör, tar bort fokus och leder
uppmärksamheten i fel riktning. De får tittaren att undra, associera
och tänka på annat än det du försöker berätta, rätt bilder tillför däremot ytterligare ett lager i berättelsen.
Att ställa sig högst upp på stegen och vägra kliva ner kan användas som en härskarteknik när man inte vill att någon ska förstå eller
våga ifrågasätta de budskap man sänder ut. Det är en vanlig teknik
som exempelvis politiker och andra makthavare använder sig av för
att låta som om de säger viktiga saker när de i själva verket inte säger
någonting alls. De hoppas helt enkelt på att den som intervjuar ska
känna sig lite dum och inte våga säga att det är helt obegripligt. Att få
dem att klättra ner och bli tydliga gör du enklast genom att be dem om
konkreta exempel på det de talar om.
De högre abstraktionsnivåerna kan också skapa ett avstånd till det
de berättar om genom att göra det opersonligt, ickemänskligt och mer
instrumentellt. Här handlar det om makten att benämna och därmed
också bestämma hur saker ska uppfattas och förstås.
Om du lägger dig på en hög abstraktionsnivå i ditt berättande och
ligger kvar där kommer du förmodligen inte att bli förstådd. Kanske
kommer någon att låtsats förstå och var överens med det du uttrycker
högt upp på stegen, men då kan du vara ganska säker på att ni inte
menar samma sak. Vi behöver klättra ner för att bli varse vad vi egentligen menar. Det är av delar som sammanhangen bildas. Men en berättelse som hämtar sin gestaltning helt och hållet från de mest konkreta
stegpinnarna riskerar att kännas instängd, perspektivlös och trång.
43 (Larsson, 1994) sid 23
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Klättringen upp och ner för stegen ger dynamik och utmanar tittaren
att hänga med upp för att få utsikt och se helheter och dyka med ner för
att få se och känna det som faktiskt är. Det blir sällan tråkigt.
Det var den amerikanske lingvistikern S.I Hayakawa som gjorde det
retoriska greppet abstraction ladder44 populärt under 1940-talet, men
redan innan var figuren flitigt använd inom både inom litteraturen och
journalistiken. I Sverige har kon Majros fått visa många årskullar journaliststudenter hur man klättrar upp och ner för stegen, som läses nerifrån och uppåt:45
ABSTRAKTIONSSTEGEN

Plats

Steg 7
Förmögenhet. Majros är gömd bland fastigheter, smycken och
värdepapper.
Steg 6
Jordbruksfastighetens realkapital. Kan vara jordbruksmaskiner,
skog, mark, boskap, byggnader, teknik.
Steg 5
Ägodel. Säger inget specifikt om Majros, kan vara en bil, en gård,
en brevpress.
Steg 4
Boskap. Kan vara kor, hästar, hundar, får, grisar, höns.
Steg 3
Ko. Det som utmärker just kon och hennes egenskaper.
Steg 2
Majros. Det namn vi ger åt det specifika vi upplever med våra
sinnen.
Steg 1
Det vi upplever med våra sinnen, kons doft, värme, läten,
andedräkt.

Långt ner är vi i de sinnliga upplevelsernas värld med flugsurr och
kons varma andedräkt. Någonstans i mitten av stegen är vi förmodligen ganska överens om vad en ko är för något och att den hör hemma
i hagen eller i ladugården och högt upp kan vi lätt skicka Majros till
slakt utan att förstå att det är just det vi gör när vi fattar beslut om
att göra en översyn av jordbruksfastighetens realkapital för att avyttra
några ägodelar för att öka förmögenheten.
44 (Hayakawa, Language in thought and action, 1991, 1939)
45 (Hultén, 2000) sid 31-33. Exemplet här ovan är hämtat från (Hayakawa, Vårt språk och
vår värld, 1973)
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Det dröjer länge innan vi ser dem bland de avstigande passagerarna.
Fotografen och jag har väntat i snålblåsten vid Djurgårdsfärjan. Vårsolen
har lurat mig att lämna jackan hemma och jag fryser i min vita kofta. Vi
ska träffa den lilla flickan som äntligen har återförenats med sin familj
efter att ha blivit felaktigt omhändertagen under dramatiska former för
knappt ett år sedan. Jag känner igen dem på pappans letande blick och
när de kommer närmare ser jag att flickans ben är tunna, lätt blåfärgade
och helt bara. En vit kortärmad tröja och en kort hängsleklänning är allt
hon har på sig där hon sitter i sulkyn. Blöjan skymtar under klänningen
och den är redan stinn av kiss och behöver bytas.
Pappan är välklädd i klanderfri ljusgrå kostym, slips, skjorta och
blanka skor. Kammen har lämnat ränder i hårvaxet som håller hans
tunna hår på plats. Han har plufsiga kinder och silverfärgade glasögonbågar över ljusblå ögon. Han böjer sig framåt för att nå ner till sittvagnen som han puttar framför sig med ena handen medan han håller i
telefonen med den andra. Korgen under sulkyn är tom. Där finns ingen
skötväska med nya blöjor, extrakläder och mellis. Där finns ingen kofta
att ta på när vinden blir för kall.46
Att intervjua handlar inte bara om vilka frågor som ställs och hur.
Det handlar också om att vara väl förberedd, om själva mötet mellan
reporter och intervjuperson (IP) och om att se för att kunna visa.
När jag förberedde intervjun med pappan till den flicka som ett och
ett halvt år gammal omhändertagits av socialtjänsten och fem uniformerade poliser en tidig vårmorgon i familjens lilla stuga på landet,
trodde jag att det skulle bli en intervju som bekräftade att omhändertagandet skett på felaktiga grunder. Den bilden var inte bara min
utan kom framförallt från en straffrättsprofessor som engagerat sig.
Detta var den tredje och avslutande delen i berättelsen – upprättelsen
– och jag trodde att det nu skulle vända till en solskenshistoria med
den äntligen återförenade lilla familjen. Länsrätten hade just upphävt
tingsrättens dom om omhändertagande och straffrättsprofessorn hade
anmält kommunen till JO och menat att familjen borde få ett rejält
skadestånd. Allt verkade tydligt och klart, länsrättens dokumentation
pekade helt och hållet på att socialtjänsten gjort fel och även om det i
socialtjänstens utredning förekom fotografier på röriga och smutsiga
miljöer från familjens bostad framgick inte någon grund för omhändertagandet. Ingenting i den telefonintervju jag på morgonen gjort

med socialförvaltningens chef hade heller avvikit från det förväntade.
Den första blicken vid vårt möte vid Djurgårdsfärjan sa mig att jag
måste ha missat något, där fanns något mer som jag inte hade kunnat
se. Bilden blev skev. Men sedan tänkte jag att mina fördomar lade sig i
vägen eftersom jag själv kanske varit överdrivet noga med extrakläder
och mellis till barnen. Under intervjun växte känslan av att omhändertagandet inte alls var ett misstag. Trots att pappan var mycket välformulerad och hade förklaringar även på de svårare frågorna var det
som om han inte riktigt var där. Jag nådde inte fram och innanför den
där oljade ytan. Men jag hade inget påtagligt konkret att visa på för
att våga göra en annan historia än den som förväntades. Magkänsla är
inte tillräckligt för att övertyga en sändningsredaktör som vill ha sitt
till kvällen. Jag kunde inte göra annat än att låta tittarna själva se hur
pappan och dottern förhöll sig till varandra.
Det blir ett kluvet porträtt av den återförenade familjen. Pappan
berättar känslosamt och tårdrypande om den där hemska morgonen
och om hur fruktansvärt det var att vara åtskild från sin älskade dotter, om hur lyckliga men sårade de är nu när de återförenats. Kameran
fångar hur de frusna pinniga benen inte bär flickan som borde vara
gammal nog för att springa, hoppa och leka, hur hennes lilla mun är
ett ihopknipet blodlöst streck medan pappan lyfter upp henne i rutschkanan och gång på gång släpper henne så hon åker iväg. Han sliter så
svetten pärlar i pannan men flickans ögon möter inte hans en enda
gång och hennes mun är helt oförmögen till att le.
Mötet med flickan har följt med mig under åren och det händer att
jag undrar hur det gick för henne – vilken berättelse som blev hennes.
Jag har också undrat om jag hade kunnat göra på något annat sätt,
kanske om jag varit mer erfaren som reporter vid just det här tillfället? Hade jag kunnat ställa andra frågor, borde jag ha klätt av mig min
reporterroll och istället blivit medmänniska? Borde jag ha lagt hela
inslaget? Eller var det rätt att låta tittarna själva bilda sig en uppfattning
genom det bilderna berättade?
En intervju handlar inte bara om att ställa rätt frågor och få bra
svar, det är också ett möte med en annan människa – mellan reporter
och intervjuperson. Det möte som uppstår i nuet mellan reporter och
intervjuperson är dock inte själva syftet med mötet. Syftet med intervjun är att skapa förutsättningar för ytterligare ett möte, det mellan
tittaren och intervjupersonen.

46 (Häggbom, 2012)
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Visa människan

Case och andra rollfigurer

Människorna står för identifikationen och det är möten med dem som
skapar engagemang, närhet, autencitet, delaktighet, trovärdighet och
igenkänning. Det är dem vi skrattar och gläds med, dem vi förfasar oss
över och ser upp till, dem vi känner med och gråter med. Människorna
ger reportaget kött på benen och ett pulserande blodomlopp. Det är
människorna som vill någonting, behöver något, saknar något, det är
de som kämpar, förlorar och vinner och det är de som sätter igång de
skeenden som våra reportage så ofta tar avstamp i.
Det handlar om att visa människan. Visa hennes drivkrafter, vem
hon är, vad hon gör, vad hon tänker, vad hon tycker. Vad och hur någon
gör något är nyckeln till vem personen är.
”Framförallt är det en människas handlingar som säger oss hurdan
hon är. Hur passar hon tider och vad gör hon på sin fritid, hur uppträder hon i en krissituation och hur hon behandlar barn,”47 skriver
Lars Åke Augustsson i ”Så skriver du romaner och noveller.” Och visst
gäller samma sak i reportaget. Häng på och följ vad personen gör och
visa hur hon gör det så behöver du inte tala om vem hon är, det syns.
I ”Retur Hamburg”48 visar texten både reporterjaget och dem han
möter. Mötet sker i dialogform och vi får en tydlig bild av den unge
Gerhard; pojkens sätt att tala och hur han rör vid ryggsäcken berättar
om hans dröm om Amerika, hans längtan bort. När han böjer sig ner
över ryggsäcken och berättar för den vem han är blir det tydligt att
Amerika, lika lite som ryggsäcken, hör hans vädjan.
Här ger reportern sig själv en kontrasterande roll mot vilken andra
människor kan bli synliga och framträda tydligare. Dagerman gör
ingen intervju med pojken, berättelsen skapas i dialogen mellan dem.
Dialog kan också visa människan i samspråk med en annan människa, där vi får se hur vår huvudperson interagerar och relaterar till
andra. Vi får en aning om vem personen är i andras ögon. Långt innan
jag förstod varför försökte jag alltid få mina intervjupersoner att på
något sätt interagera med någon annan människa i bild, bara för att
det kändes bra och jag märkte att det blev användbart. Det behövs inte
mycket, att fånga repliker medan personen gör något räcker långt. I
klippningen är det otroligt värdefullt, då det kan fungera som bryggor
och ge framåtrörelse eller en välbehövlig paus, men framförallt gör det
helt enkelt människan levande.

När vi vill göra större komplexa skeenden eller företeelser som uppträder i ett samhälle begripliga klättrar vi ner på abstraktionsstegen och
hittar ett case. Med hjälp av caset visar vi vad besparingarna inom förlossningsvården betyder för dem som tvingas åka mellan sjukhus som
inte kan ta emot dem eller hur mobbing får skolbarn att bli ihopknycklade ända in i själen. Att möta kvinnan som tvingats föda i en taxi eller
i en skrubb på ett överfullt sjukhus och barnmorskan som måste jobba
dubbla pass gör konsekvenserna tydliga, det syns hur det känns – och
det är något som tv är bra på.
Men det finns gropar att snubbla på i jakten på rätt case. Kanske har
du den stora berättelsen klar för dig och behöver bara någon som kan
vara den där människan som skapar identifikation och empati. Rätt
person kan vara svår att få tag på, särskilt om det ska gå fort, och kanske har du inte tid att lyssna ordentligt på just den här personens berättelse, kanske måste du nöja dig med någon som bara nästan kan visa
på det du vill berätta.
Att låta människor bli statister med färdigskrivna roller och repliker
äventyrar trovärdigheten på ett onödigt sätt. Det är också särskilt noga
att tänka över hur du behandlar människan bakom caset då de flesta
vanliga människor är ovana både vid att bli intervjuade och vid den
uppmärksamhet en publicering kan medföra. Genom att lyssna noga
och utgå från vad personen faktiskt berättar kan ditt case växa och bli
en person. Då först blir berättelsen trovärdig.
Reportaget jobbar oftast inte med tydliga rollfigurer på samma sätt
som fiktionen, men tittar vi noga befolkar flera av fiktionens rollfigurer
faktiskt den verklighet reportaget försöker beskriva. Och det kan vara
en god idé att ta sig en titt på vilka roller vi ger våra intervjupersoner,
om inte annat för att vara medvetna om vad vi gör.
Fiktionen måste jobba hårt på att ge sina rollfigurer en egen personlighet och egna värderingar, egna viljor och behov, drömmar om framtiden och ett bagage från det förflutna och skapa karaktärer med alldeles
egna smärtpunkter och känsloliv. Vi behöver inte skapa människor av
kött och blod, trovärdiga, komplexa och mångsidiga – de finns redan.
Vårt jobb är att välja vilka sidor av dem som ska lyftas fram.
I kapitlet om ”Hur?” om struktur och dramaturgi nämns den
klassiska karaktären som på något sätt genomgår en förändring eller
utveckling, inre eller yttre, under berättelsens gång och är också den
som vi identifierar oss med och känner med.
Det finns också ett yttre motstånd, en antagonist. Antagonisten är
ofta starkare än vår huvudperson för att öka spänningen och kan vara

47 (Augustsson, 2009) sid 80
48 (Dagerman, 2010)
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någon sorts makthavare, skurk eller helt enkelt bara någon eller något
(exempelvis struktur, myndighet, tradition) som verkar i motsatt riktning och står i vägen så att det uppstår en konflikt. Antagonisten har
den mest drivande rollen för utan det motstånd och den konflikt som
skapas skulle det förmodligen inte finnas något att berätta. Runt om
huvudkaraktären och antagonisten finns ett flertal biroller.
Hjälten eller den goda hjälper vår huvudkaraktär om det kniper,
och har ibland någon form av superkraft. Det kan hända att huvudkaraktären och hjälten är densamma, det beror på genre. Ofta finns
också någon som går som en skugga vid sidan av huvudkaraktären,
och som för att understryka huvudkaraktärens utveckling gör en liknande resa eller istället utvecklas åt ett helt annat håll och fungerar som
en kontrast. Genom att fungera som bollplank hjälper dessa roller till
att synliggöra huvudpersonens känslor och tankar.49
Flera av rollfunktionerna kan du säkert känna igen bland de personer du väljer att ha med i ditt reportage. Ond, god och offer – huvudpersonen och antagonisten, de två sidorna av en konflikt. Offret, caset,
den lilla människan som far illa av den ondas framfart och den goda
hjälten, som ibland till och med spelas av reportern själv som kliver in
och avslöjar, utkräver ansvar och ställer tillrätta med hjälp av superkraften tv/media. Men i verkligheten är det sällsynt att någon bara är
ond, god eller offer och lika mycket som fiktionen strävar efter att bli
trovärdig genom att göra sina karaktärer mångfasetterade, lika varsamma måste vi vara med hur vi framställer våra medverkande.

Reporterns roll
Något av det mest fantastiska med att göra reportage är att så ofta bli
reservationslöst insläppt i andra människors liv. Det är lika häpnadsväckande varje gång och en kort stund svindlar det över att människor
med full tillit lägger en liten bit av sitt liv i just mina händer. Intensiva
glimtar av livsberättelser, smärtpunkter, snapshots och skärvor av skeenden som knuffat livet i ny riktning. Det är ett stort förtroende att ta
emot. Ur den lilla glimten av liv ska jag sedan välja ut och sortera fram
det som ska bli berättelsen.
Ibland är det en berättelse där just den här människan är centrum,
men kanske oftare en berättelse som ser helt annorlunda ut, där den
här människan har en biroll eller där den enskilda händelsen bara är
en liten del av ett mycket större skeende eller struktur.
Det händer att människor blir besvikna. Det enda jag kan göra är att
49 läs mer om fiktionens rollkaraktärer i exempelvis (Vogler, 2007)
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försöka vara så ärlig som möjligt. Ärlig med mitt uppsåt, ärlig med att
resultatet kanske inte kommer att bli vad de allra helst vill ha, och att en
medverkan i tv inte kommer att lösa deras problem.
Som reporter är jag en tillfällig besökare i en verklighet som inte är
min. Jag kan betrakta den utifrån, från sidan, uppifrån, eller tillfälligt
kliva in i den och delta. Sedan ta ett steg tillbaka till redaktionen och
ställa mig utanför igen. Jag är inte där som privatperson utan jag har ett
uppdrag och ett syfte med min närvaro.
Mötet mellan en intervjuperson och en reporter blir därför aldrig som mötet mellan två personer där ett du och ett jag tillsammans
bildar ett vi, även om meningen ibland kan vara att skapa illusionen av
ett sådant möte. Intervjun är ett möte med tydliga och givna roller och
det skapas därför en slags bubbla där vi bemöter varandra på ett sätt
som vi annars inte skulle göra.
I reporterrollen kan jag ställa känsliga och närgångna frågor som
jag aldrig skulle ställa som privatperson, jag kan kräva svar och envist
upprepa frågor om intervjupersonen låter bli att besvara. För intervjupersonen är du som reporter också ett uppmärksamt, bekräftande och
lyssnande ”icke-jag”, och du blir därför möjlig att öppna sig och berätta
känsliga saker för, sådant som tillhör det allra djupaste hemliga. Kanske kommer ångern senare. Eller tvärtom, du kan ses som en representant för ett mediedrev som det gäller att dra långa undvikande slingor
för. Vilken roll du tar som reporter och vilken roll din intervjuperson
får beror alltså också på vilken sorts intervju du gör.
Gör du en personintervju beror det på om den är direktsänd eller
spelas in och ska klippas, om den är ämnad att underhålla eller kanske
informera. Gör du djupintervjuer för ett längre reportage kommer du
att behöva skapa tillit för att bygga en närmare relation till din intervjuperson, gör du expertintervjuer eller caseintervjuer vet din intervjuperson förmodligen exakt vad som förväntas av er båda. Detsamma
gäller ansvarsintervjun där du i din roll som reporter ställer till svars
och även om rollerna är givna kan valet av hur man spelar dem vara
avgörande för din framgång.
Du har också en reporterroll gentemot tittaren att tänka på. En person i ett reportage pratar aldrig rakt ut i luften, han eller hon talar med
någon. Du bestämmer vem genom att välja din roll. Du kan låta personen samtala med andra personer och på så sätt bli synliggjord för tittaren, du kan sätta igång samtal utan att själv ta aktiv del i dem. Personen
kan prata med tittaren genom direkt tilltal, eller genom reportern som
tittarens ställföreträdande, då fungerar du som den tittaren kan identifiera sig med. Du kan också ta en egen roll i reportaget eller kliva in
helt och hållet och själv bli en del av det. För tittaren är det viktigt att
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veta vem personen i bild pratar med för att inte bli distraherad. Det gör
inget om vi aldrig får se reportern, bara vi vet att reportern har rollen
som tittarens ställföreträdare.
Reporterjaget blir en persona som du använder dig av och som kan
anpassas till ämnet genom att du förstärker och lyfter fram valda drag.
Torsten Thurén skriver i ”Författarens verktygslåda” om författarjaget
som verktyg och om hur författarens persona skiljer sig från författaren
som person.
”Han eller hon låtsats kanske vara kunnigare, förståndigare eller
ädlare än i verkligheten. Men motsatsen finns också där författaren tar
på sig en ödmjuk eller komisk mask för att vinna läsarens sympati”.50
Användandet av personan kan ha olika funktioner, ofta är det ett
effektivt sätt att skapa identifikation. Då lyfts de drag hos personan som
liknar den förväntade tittaren/målgruppen fram. Personan kan också
skapa förtroende, reportern blir sanningsvittnet som själv deltagit,
erfarit eller upplevt något som han eller hon kan förmedla kunskap om.
Ståuppan är en sådan form som ofta används som ögonvittnesskildring. Den skapar både trovärdighet och närvaro genom att poängtera
att reportern själv är på plats och just har sett och upplevt något med
egna ögon. Då är det reporterns möte med världen och tolkning av
händelserna som ligger i fokus.
Vill du skapa tittarens möte med världen kanske du väljer en mindre personifierad, allvetande och allseende persona med en berättarröst / speaker som ger utrymme åt olika perspektiv och tittarens egna
reflektioner.
Din persona kan också vara ditt varumärke, något som garanterar
tittaren att de får se något som de vet att de gillar eftersom de gillar
och följer din persona. Kanske har du redan skaffat dig en trogen följarskara som din persona utvecklas tillsammans med genom den feedback deras gillande ger, en växande följarskara som blir din biljett in till
större mediefönster. Att reportrar profilerar sig för att få mer utrymme
i medierna är inget nytt, signaturer som Bang och Jolo var på sin tid
varumärken med tydliga ”reporterjag” som lockade läsare.51
Det är bra att du bestämmer vilken din roll ska vara redan innan
inspelning. Det avgör om du agerar i eller utanför bild, om din röst
ska klippas bort eller finnas med, om du bygger din berättelse med
stöd av din persona eller om du etablerar dig själv som en närvarande
men inte deltagande observatör där din funktion är att vara tittarens
ställföreträdande.
50 (Thurén, 2006) sid 20
51 Läs mer om reportern som varumärke, Ivar Lo, Bang och Jolo i; (Aare, 2011) sid 22
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Intervju
Att vara väl förberedd och ha gjort både sin kunskapande och sinnliga
research gör det lättare vid själva intervjumötet. Det blir också intressantare för dem som tittar. Då kan du ha stor kunskap, vara lugn men
samtidigt envis 52 – för du vet åt vilket håll du ska och behöver inte vara
rädd för att tappa fokus samtidigt som du kan vara öppen för att följa
upp intressanta spår.
Precis som du planerar ditt reportage planerar du också dina intervjuer. Vad är det du vill veta? Vad är syftet? Var ska intervjun publiceras?
Vad ska den handla om? Vem ska intervjuas? Hur mycket researchintervju ska du göra – och kan du göra – utan att förstöra fräschören?
Hur är intervjupersonen framför kameran? Hur ska intervjun göras?
När och var ska intervjun ske?
Det är förstås olika hur man föredrar att förbereda sig. Någon vill
skriva ner alla frågor och memorera, någon annan kanske hellre arbetar med bara stödord. Jag gillar att formulera en eller ett par huvudfrågeställningar för att hitta fokus och riktning, och fundera på möjliga
fördjupningsområden. Jag skriver upp mina huvudfrågeställningar på
ett papper att ha i bakfickan för att stämma av innan intervjun avslutas
så att jag inte glömt något, däremot tycker jag inte om att ha ett papper mellan mig och intervjupersonen under själva intervjun. Det är
bra att disponera intervjun för att veta i vilken ända det ska börja och
sluta. Att öppna med en klumpig fråga kan förstöra förtroendet direkt.
Människor gillar ofta att berätta om saker i kronologisk ordning för att
minnas och förstå vad som har hänt – först hände det och sedan det
och så vidare. Kanske har du inte tid och möjlighet att hänga med hela
vägen utan måste placera din intervjuperson längre fram på tidslinjen
direkt och istället blicka bakåt då och då, eller så arbetar du mer tematiskt. Oavsett vilket är det bra att vara realistisk med hur mycket en
intervju kan täcka in, att välja sitt vad med omsorg, då det är ansträngande för båda med allt för långa eller spretiga intervjuer.
Platsen där intervjun sker är en del av gestaltningen och ger karaktär till din intervjuperson, den kommer att skapa associationer hos
din tittare. En offentlig plats ger din tittare en helt annan tolkningsgrund än en privat, det betyder också mycket för hur nära du kommer din intervjuperson. Ljud och ljus (måste du använda ljussättning
eller räcker det befintliga ljuset?) på platsen betyder också mycket för
52 (Hamrud, 2011) Annika Hamrud gör en analys av svenska och brittiska radio- och tvjournalisters frågeteknik och skriver om den ”trevlighetsfilt” som ofta läggs över intervjupersonen
och journalisten i svenska medier. Hon menar att de bästa svenska journalisterna har gemensamt
att de alla har stor kunskap om ämnet, är lugna och envisa.
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gestaltningen. En plats med stökiga bakgrundsljud eller med musik i
bakgrunden förstör mycket i klippningen även om det skapar stämning under själva intervjun.
När det gäller tid, försök hitta en tidpunkt då din intervjuperson
kan ge dig av sin tid utan att vara på språng. Minst lika viktigt är att du
och ditt team kommer i god tid och kan förbereda er.
”Det allra viktigaste i en intervju är att lyssna. Den bästa frågan är
en följdfråga, och att använda sig av det intervjupersonen sagt så att
han eller hon känner sig lyssnad på”, brukar Stina Dabrowski säga till
sina tv-studenter på Stockholms Dramatiska Högskola när hon pratar
intervjuteknik med dem. Hon är en av Sveriges allra största intervjuare
och har tagit bland andra Nelson Mandela, Madonna, Hillary Clinton,
Leonard Cohen, Khadaffi, Margaret Thatcher och Dalai Lama rakt in i
de svenska vardagsrummen. Fram till 2015 var hon professor på tv-inriktningen vid Stdh.
Ibland har det tagit år av försök innan hennes intervjupersoner slutligen tackat ja till att bli intervjuade och en anledning till att Dabrowski
faktiskt kunnat få alla dessa både svenska och internationella intervjupersoner att medverka förklarar hon själv med de tre i:na – att hon
varit mer intresserad, mer initierad, mer ihärdig än många andra.
De tre i:na handlar mycket om hårt arbete – att inte ge upp utan
försöka igen och igen, att göra en gedigen research och grundliga förberedelser. Stina Dabrowski har läst in sig på allt överkomligt material
om intervjupersonen, talat med mängder av människor i personens
närhet och nyfiket funderat kring människan hon ska möta. All sin
kunskapande research har hon burit med sig och låtit gro under långa
promenader då hon känt efter vad hon verkligen är nyfiken på och vill
veta om just den här personen. Det kallar hon att ”ruva”;
”Gör då som andmamman som ruvar på sina ägg. Hon ligger på
äggen, men simmar sen iväg och gör annat en stund och glömmer till
synes sina ägg. Efter en tid återkommer hon och lägger sig och ruvar
igen. Det magiska med ruvandet är att det omedvetna får tid att hjälpa
dig att lösa problemet. Ibland dröjer det, men lösningen kommer alltid.
Processen går dock inte att skynda på, för precis som fågelungen, som
vid ett visst ögonblick pickar på ägget för att komma ut så kommer lösningen på problemet att visa sig när det är dags”, skriver Dabrowski.53
Att bli sedd är ett grundläggande behov hos oss alla. Det gäller inte
bara i intervjusituationer utan också till vardags – den som blir sedd,
lyssnad på och bekräftad växer och vågar mer. Genom att sätta din
intervjuperson i centrum och visa att du verkligen är intresserad av
53 (Nio tankar om tänkande Animum reflexi, 2015)
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människan du intervjuar kan du ställa även ganska tuffa frågor utan att
uppfattas som hotfull.
Men det är klart att det inte alltid är så lätt trots en gedigen research
och en väl uppövad förmåga att både se och lyssna. Ibland är intervjupersonerna motsträviga och ifrågasätter varje fråga. En sådan intervju med Catherine Deneuve beskrivs i ”Stina om Stina och konsten att
intervjua”. 54 Det är en svettig intervju och det är först när Dabrowski
kommer sig för med att benämna situationen som intervjun kan hitta
sin riktning. Detta med att benämna situationen låter enkelt men det
kan vara svårt att samla sinnesnärvaro till det just när det händer. Närvaro är svårt, även för någon som övat och övat – och gjort många
intervjuer. Dabrowski skriver att hon ännu inte gjort en enda intervju
utan att i efterhand komma på att hon missat något: ”Varför ställde
jag inte den uppenbart självklara frågan? Varför följde jag inte upp det
intressanta svaret? Varför höll jag inte klaffen och lät tystnaden tala?”55
Även Björn Häger återkommer till den svåra konsten att lyssna
och menar att lyssnandet är den allra viktigaste delen av intervjumetodiken. ”Aktivt lyssnande handlar om att göra den intervjuade till
huvudperson”. 56
Och så enkelt är det.
Häger försöker ringa in några konkreta tips på hur vi
kan öva lyssnandet;57
• Visa att du lyssnar.
• Följ upp nyckelformuleringar.
• Våga vänta på svaret.
• Summera.
• Tänk på ögonkontakten.
• Tänk mer på svaren än på frågorna.
• Våga vara naiv.
• Uppmuntra att berätta vidare.
• Tona ner dig själv.
• Gör din IP till huvudperson.

Flera av tipsen låter enkla men kräver mycket av dig som intervjuare. Det behövs prestigelöshet för att våga vara naiv, både mod och
tålamod att låta det bli tyst medan du inväntar svaret och fokuserad
uppmärksamhet för att tänka mer på svaren än på din nästa fråga. Att
54 (Lundberg Dabrowski, 2011) sid 30-50
55 (Lundberg Dabrowski, 2011) sid 19. Läs också mer om att intervjua i Stinas Möten (Lundberg
Dabrowski, Stinas möten, 2006)
56 (Häger, 2007) sid 74
57 (Häger, 2007) sid 75
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för en stund låta någon annan vara huvudperson och få allt ljus på sig
är det heller inte alla som klarar utan att försöka hävda sig och ja, det är
ansträngande att ge någon sin totala uppmärksamhet.
Att växelvis lyssna och ställa frågor för att leda en intervju vidare
framåt i den riktning du väljer handlar om en slags gestaltning i
intervjusituationen. Hur du gör intervjun. Och som vanligt är det lika
viktigt hur du frågar som vad du frågar.

Frågans anatomi
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John Sawatsky är en kanadensisk journalist, universitetslärare i journalistik och intervjucoach som försökt betrakta frågandet med en vetenskaplig blick. Han ville kartlägga om intervjuandet har regler som kan
hjälpa oss att veta hur en fungerande fråga ser ut. Tillsammans med en
grupp studenter vid Carleton University i Ottawa studerade han hur de
frågor som fick bäst svar var formulerade. Projektet pågick under ett
år och runt 700 intervjuer med Kanadas dåvarande premiärminister
Brian Mulroney närstuderades.58
De fann inga regler, men ett antal principer som kan hjälpa oss att
ställa frågor på ett sådant sätt att frågan bäddar för möjligheten att få
ett bra svar. Sawatsy delar in sin metod i två nivåer, på en micronivå
handlar det om att utforma den enskilda frågan på bästa sätt och på en
macronivå om att strukturera intervjun och forma den bästa berättelsen.
Det är principerna på micronivån – frågan ska vara öppen, neutral
och enkel – som gjort Sawatsky till en intervjuguru.
Öppna frågor är det som de flesta enklast kommer ihåg och använder
mest. En öppen fråga kan till exempel börja med vad, hur, varför och
den öppna frågan kräver ett svar, till skillnad från en sluten fråga som
kan nöja sig med en kort nick eller ett hummande till svar. Detta är
”the power of question”, menar Sawatsky.59
Sawatsky bryter ner frågans anatomi till två komponenter; a topic
and a demand. Frågan ställer alltid ett krav på dig – du förväntas
komma med ett svar (demand). Och svaret ska handla om någonting
särskilt (topic). 60

58 (Journalisten, 1997) 970120 intervju med John Sawatsky
59 Video: http://vimeo.com/7726310
Anatomy of question: John Sawatsky part 1, samt
http://vimeo.com/7049065
Power-of-the-question projekt: John Sawatsky (2009)
60 Anatomy of question: John Sawatsky part 1, Power-of-the-question projekt: John Sawatsky (2009)
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Sawatsky menar att många frågor är påståenden och sedan hoppas
man att intervjupersonen själv ska utveckla ämnet. Det går om man
har tur, men utan tur är det bättre att göra frågan fokuserad. Breda
frågor är svåra att svara på, medan en smalare och mer fokuserad
fråga gör det enklare för intervjupersonen att svara och hålla sig till
ämnet. Klättra ner på abstraktionsstegen och gör din fråga specifik
men öppen. Då får du en fokuserad fråga samtidigt som du behåller
frågans krav på svar.
Att frågan ska vara neutral handlar om att inte värdeladda den. Frågan är ett verktyg för att ta reda på något och Sawatsky liknar frågan
vid ett fönster där inga ”triggerwords” får smutsa ner sikten. Att stoppa
in värdeladdade ord i frågan kan få din intervjuperson att reagera på
eller protestera mot ordet istället för att svara på frågan.
På journalistskolor runt om i Sverige brukar intervjuexempel från
radio och tv med politikern Carl Bildt få visa hur intervjun kan haverera när Bildt hakar upp sig på minsta antydan till värdeladdning,
underförstådd premiss eller påstående i frågan. Underhållande och
lärorikt i utbildningssyfte, men kanske inte lika roligt när du försöker
få ett svar på en fråga.61
Att frågan ska vara enkel låter inte svårt, men det är lätt hänt att råka
ställa två frågor stället för en, trassla in frågan i krångliga ord och i en
för lång och komplicerad mening. Sawatsky menar att vi särskilt ska
se upp så att våra frågor inte blir så kallat dubbelpipiga, där frågan i
själva verket består av två frågeställningar. Då måste den som ska svara
välja vilken av frågorna som ska besvaras och då väljer intervjupersonen den lättaste. Ta bort utsmyckningar och krusiduller och håll frågan
tydlig, kort, rak och enkel. Sawatsky har listat ett antal frågesynder som
vi ska låta bli att göra oss skyldiga till om vi vill ha bra svar:

61 (Häger, 2007) sid 15. Läs mer om att intervjua maktahavre och värdeladdade frågor i kapitlet
”konsten att intervjua Carl Bildt”.
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FRÅGESYNDER
Frågan är ingen fråga påståendefråga.
Dubbelpipiga frågor flera frågor att välja på i en.
Överlastade frågor spänner över flera ämnen eller är för breda.
Frågan är en kommentar undvik att lägga in din personliga åsikt
eller känslomässiga reaktion i frågan – låt känslan finnas i svaret.
Värdeladdade ord kan skapa protest.
Överdrifter undvik att använda överdrift som retorisk figur – skapar ofta motreaktioner i svaret.
Möte

Slutna frågor ja- och nej-frågor.
Många gånger går det bra ändå för vi är artiga nog att utveckla
våra svar, men det är inte säkert att det sker.

Intervjun har en stjärna, och det är inte reportern, säger Sawatsky.62
Värt att tänka på är att Sawatskys ursprungsstudie är gjord på intervjuer av ansvarskaraktär med en ledande politiker. Principerna fungerar bra att ha som riktlinje men vid andra typer av intervjuer kan det
vara frågor som är formulerade på helt annat sätt som ger bäst resultat.
Att hålla alla frågor öppna gör det också mycket svårt att styra intervjun i önskad riktning. Som alltid måste du använda ditt omdöme för
att hamna rätt.

62 Anatomy of question: John Sawatsky, Power-of-the-question projekt: John Sawatsky (2009)
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EN BER ÄTTELSE
FR ÅN VERKLIGHETEN

Mötet med människor är tillsammans med scener och platser centrala
byggstenar i reportaget. Men om vi backar ett steg bort från görandet
och kikar på helheten – vad är egentligen ett reportage?
Ordet reportage betyder ungefär återföra, bära tillbaka. Betydelsen
visar att reportaget har sin hemvist inom journalistiken, det kan vara
både kort och långt, enstaka eller i serie.
Litteraturvetaren Gunnar Elvesson definierar reportaget som ”en
redovisning som återger en samtida (yttre) verklighet och bygger på
iakttagarens egna direkta upplevelser registrerade inom en ganska kort
tid i det självupplevdas form samt med tidpunkt och plats väl preciserade.” 63
Elvesson väljer själv att problematisera definitionen när han lite
senare fortsätter; ”reportaget förutsätter kontakt med den verklighet
som ska skildras. Det är dock inte alltid klart om reportern själv måste ha
haft denna kontakt eller om det kan bygga på andrahandsuppgifter”. 64
För tv-teamet är det är nödvändigt att befinna sig på plats, men
visst kan också ett tv-reportage innehålla bilder tagna vid en annan
tidpunkt eller intervjuer där intervjupersonen berättar om händelser
som utspelat sig på en annan plats och i en annan tid, även i de fall där
huvudtiden i reportaget är här och nu.
I ”Det tidlösa reportaget”65 delar Cecilia Aare in texter i tre olika
framställningsformer;

En berättelse
från verkligheten

• den informerande framställningen.
• den gestaltande framställningen.
• den argumenterande framställningen.

I den informerade framställningen talar du om vad som har hänt
63 (Elvesson, 1979) sid 15
64 (Elvesson, 1979) sid 16
65 (Aare, 2011) sid 28
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och hur något är. Den gestaltande framställningen skildrar en händelse
genom att beskriva en scen medan den argumenterade framställningen
främst används för att skapa opinion kring någon fråga. Reportage
består oftast av ett växelspel mellan de olika framställningsformerna,
men ”gestaltning är den framställning som dominerar i reportage. Det
betyder att hela reportaget eller viktiga delar av det skrivs i scener.” 66
Ett reportage kan se ut på många olika sätt och röra sig mellan de
mest skilda genrer, det kan också användas i många olika syften.
Nyhets- och aktualitetsreportaget med sina strama former signalerar trovärdighet och andas public service-uppdrag medan kulturreportaget och resereportaget kan tillåta sig en mer lekfull hållning.
Vetenskapliga reportage har ambitionen att förklara världen och nya
upptäckter, reportagets uppdrag kan också vara folkbildande eller upplysande. Samhällsreportage, undersökande eller granskande reportage
är ofta faktatunga och informativa och påvisar, genomlyser och lyfter
fram frågor viktiga för vårt samhälle. Det argumenterande reportaget
vill förändra och påverka och kan snubbla mycket nära gränsen till
det propagerande reportaget som förför med bild, ljud och ord för att
skapa opinion åt det ena eller det andra hållet.
Och visst har reportaget klätt sig i både självrättfärdig upplysningsdräkt och i högst tvivelaktig propagandauniform genom tiderna.
Reportagets anspråk på verkligheten och samtiden gör att det har
en drivkraft att gå åt två mycket olika håll. Det ena följer längtan efter
att försöka förstå och förklara och göra verkligheten begriplig en stund,
medan det andra vill påverka och förändra. Jag tror att man som reporter inte alltid själv är klar över vilken av drivkrafterna – att förklara
eller förändra – som är motorn för viljan att berätta, men jag är övertygad om att reportaget blir bättre om jag funderar igenom vad som är
min egen ambition och varför.
Gemensamt för de olika formerna av reportage är ändå att de är
berättelser från och om verkligheten och att de använder sig av berättartekniker och formgrepp på ett medvetet sätt med dramaturgier, scener
och beskrivningar av miljöer och människor för att gestalta berättelsen.

REPORTAGET SOM KONSTFORM
Inom skönlitteratur och fiktionsfilm har man noggrant kartlagt vilka
verktyg man kan använda för att nå vissa effekter hos läsaren/tittaren,
men reportageberättelsen är inte lika genomlyst – trots att den använder sig av samma eller likande verktyg som litteratur och filmberät-

tande. Istället har man tittat mer på reportagets journalistiska funktion
och fokuserat på frågan vad det berättar, inte så mycket hur.
Hur du berättar något är alltid beroende av vad du berättar och
tvärtom, och för tv-reportaget är det särskilt tydligt att innehåll och
form påverkas starkt av varandra. Här finns stora möjligheter att fritt
välja hur berättelsens innehåll ska struktureras precis som fiktionsfilmen, litteraturen eller det skrivna reportaget. Vi väljer vad vi vill ha
med, vad som ska komma först, vad som kommer därefter och vad
som ska sparas till sist för att bygga berättelsen på ett så bra sätt som
möjligt. Men de gestaltningsformer vi har att välja på ger helt olika förutsättningar beroende på om vi arbetar med ett skrivet reportage eller
ett reportage i bild och ljud. Formen kommer att påverka vilket innehåll vi väljer då mediet innebär både begräsningar och möjligheter.
Det är därför relevant att fråga sig hur innehållet i reportaget formas
av det faktum att det måste presenteras och gestaltas i bild och ljud. I ett
skrivet reportage går det bra att beskriva, i tv-reportaget måste du visa.
Det är därför lättare att välja bort sådant som inte kan visas. I tv-reportaget måste du fysiskt träffa de personer som ska delta, de ska dessutom
befinna sig i rätt miljö och vara villiga att delta. Du måste vara på plats
och filma just när det händer. Det är ett här och nu som ska fångas. Det
räcker inte med att pratas vid på telefonen, eller att återge ett samtal
eller en händelse som utspelat sig i en annan tid på en annan plats.
Telefonsamtal, förfluten tid och fakta gör sig dåligt i bild och ljud och
telefonplattor, gryniga skypebilder och långa rader av talkingheads är
en visuell nödlandning.
Det kan vara frestande att för enkelhetens skull låta förutsättningarna för produktionen påverka valet av innehåll. Reportaget är en journalistisk berättelse och därför finns det en fara i att vi helt enkelt väljer
bort det innehåll som inte låter sig visas, det som är abstrakt och saknar
fysisk form. Risken finns att vi i högre grad väljer det som lätt kan visas.
Än vanligare är det antagligen att välja bort att arbeta visuellt med formen, att underutnyttja de berättarverktyg som tv-mediet erbjuder och
lägga en speakermatta som täcks med bilder. Det är en utmaning att i
ljud och bild förmedla det innehåll som krävs för berättelsen, och därmed fästa lika stor uppmärksamhet på hur något berättas som på vad
som berättas.
Ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv diskuterar Elvesson frågan
om reportaget är en journalistisk form som kan ha konstnärliga ambitioner och kvaliteter. Han menar att reportaget setts som en journalistisk bruksform och att det därför inte är något som litteraturkritiken
sysslat med, det har istället fått en ställning som ”Askunge” i det litte-

66 (Aare, 2011) sid 29
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rära systemet. 67 Tv-reportaget är på samma sätt en Askunge i det filmiska berättandet.
Det handlar inte bara om att genren reportage är relativt ung, utan
också om status. Reportaget har ofta publicerats i tidningar eller sänts
i tv, medan den litterära texten har publicerats i böcker och filmerna
har haft biopremiär med röda mattan utrullad för en exklusiv och
utvald skara. Reportaget har alltså skapats för en annan plats, med ett
annat syfte och för en annan publik än den skönlitterära texten eller
filmen. Tv, tidningar och internet är flyktiga bruksmedier och arenor
för offentliga samtal kring samtida företeelser, lätt tillgängliga för den
breda allmänheten. Sällan förknippade med konst.
Men det är inget nytt att berättelser från verkligheten inte står högt
i konstnärlig kurs. Fortfarande är våra föreställningar kring vad som
kan och får kallas konst eller inte är starkt påverkat av avet från Platons
syn på konst. Det var endast den abstrakta konsten som kunde närma
sig idealvärlden och möjligen förmedla något om den. Och just detta
skulle vara konstens strävan. Avbildande konst nådde aldrig längre än
till taffliga bilder av föreställningar om avbilder och kunde därför inte
ses som konst.68
Reportaget är en bruksberättelse och den ska inte vara exklusiv. Den
ska vara lätt tillgänglig och har sin plats i det offentliga rummet, den
ska inte heller kräva att den som tittar äger tillgång till vissa ”nycklar”
för att avkoda berättelsen.
Reportageberättelsen har ett syfte, det finns ett svar på frågan om varför den berättas. Konsten har inte samma krav på sig att vara till nytta,
att ha ett syfte och kunna försvara sin existens med ett därför. Men betyder det för den skull att reportaget saknar konstnärlig ambition?
Kanske är det inte bara resultatet utan också själva görandet som
kan vara en konst? Elvesson citerar August Strindberg, som både arbetat som reporter och dramatiker, när han 1884 hyllar reportern/referenten som konstnär; ”Är icke referenten författare? Han skall övervaka
en rannsakning, ett möte, en olycka av betydelse för hela samhället;
han ska i ett ögonblick, ty sättaren väntar alltid på honom, skildra vad
ögat ser, vad örat hör, han ska ta ut den ledande tanken och på en och
samma gång sätta den handlande i ”milieun”, den förklarande mis-enscénen. Sannerligen!” 69
Maciej Zaremba, själv både författare och journalist som skrivit
många uppmärksammade reportage, skriver i sitt förord till reportage-

antologin ”Ouvertyr till livet”; ’’Varje tid behöver sina skrivande vittnen, sin Jack London, sin Ernest Hemingway eller sin Barbro Alving.
Människor med författarens nyanshunger och språkkänsla men med
vittnets trohet mot det som de faktiskt såg och poetens respekt för det
de inte förstod.” 70
Här sätter han fingret på något av reportagets kärna, förmågan att se
och skildra sin samtid i ett större perspektiv med en konstnärlig form.
”Konsten och journalistiken har samma längtan och angelägenhet att
förenkla det ogenomträngliga.” 71 Så skriver Bengt Bok, professor i radio
vid Stdh, i sin bok ”Den dokumentära dramaturgin”. Där undersöker
han kreativa processer och dramaturgier i dokumentärt berättande. Bok
berättar om Truman Capote, en av föregångarna inom New journalism
som förnyade det journalistiska berättandet genom att klä det i dokumentärromanens form i ”In cold blood”. 72 Capote menade att journalistiken kan vara lika uttrycksfull som skönlitteratur och att en skribent med
total kontroll över litterära tekniker förmår upphöja journalistiken till
konst genom att behandla en verklig händelse med skönlitterär teknik.
”Scenframställningen är det som skiljer reportaget från traditionell
journalistik. Genom konstruktion av scener gestaltar reportern det han
har på hjärtat”, skriver Anders Sundelin i ”Reportage. Att få fakta att
dansa” om vad det är som kännetecknar reportaget. 73 Han fortsätter; ”I
reportaget berättas en historia som förhoppningsvis rycker tag i läsaren, ger henne en upplevelse av något slag, kanske insikter och kunskaper, och precis som när hon ser en medryckande film blir hon för ett
ögonblick omedveten om att det hon läser är en språklig konstruktion.
Hon lämnar sin värld för en stund, blir delaktig i andra människors liv.
Dessa människor framträder på scenen som reportern byggt; de blir
karaktärer, får liv. På så sätt skiljer sig inte reportaget från det drama
som iscensätts på teatern eller på film.”
Det är alltså själva gestaltningsmetoderna, sättet reportaget arbetar
med scener, människor och miljöer som gör att reportaget har en konstnärlig ambition. Reportaget förmedlar berättelser från verkligheten
med en journalistisk strävan efter att ge nya insikter och har därmed
samtidigt funktionen av brukskonst.
Reportageberättandet bär likväl som filmberättandet på konstnärliga ambitioner vad gäller formspråk och gestaltning och reportaget
bör därför betraktas som en journalistisk berättelse med anspråk på
konstnärligt uttryck och kvalitet, både i innehåll och form.

67 (Elvesson, 1979) sid 25-26
68 (Josefson & Nordenstam 2014) Kunskapsfilosofi Josefson och Nordenstam 15 hp avancerad nivå
Stdh, föreläsning om Platon och synen på konst 20140326)
69 (Elvesson, 1979) sid 26

70 (Zaremba, red 2003) Förord, sid 5-11
71 (Bok, 2013) sid 34
72 (Capote, 1966)
73 (Sundelin, 2008) sid 95
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Just detta att reportaget använder sig av litterära och filmiska metoder
för att berätta synliggör också det dilemma som journalistiken bär på
och ständigt brottas med när det gäller glappet mellan verklighet och
gestaltning.
Vad är det egentligen som händer med ett material i själva
överföringsögonblicket?
Är det överhuvudtaget möjligt att gestalta verkligheten?
Frågeställningen är både för bred och för djup och det är lätt att
konstatera att det till att börja med inte finns några fasta definitioner
för vad verklighet i så fall skulle vara. Ännu svårare blir det om vi börjar tala om sanna, falska och möjliga påståenden om verkligheten.
Vad som är sant eller falskt har filosofer funderat på i tusentals år
och frågan fortsätter att diskuteras. Aristoteles menade att sanningen
uppstår i en korrespondens mellan det vi säger och den verklighet vi
uttalar oss om. Ungefär; att säga om det som är att det inte är och att
säga om det som inte är att det är, är falskt. Men att säga om det som är
att det är, och om det som inte är att det inte är, är sant. 74
Detta till synes enkla – att vi säger om det som är att det är, utgör
grunden för den journalistiska trovärdigheten. Inom journalistiken
har objektiviteten och sanningen länge varit ledstjärnor och flera generationer av journalister har trott sig om att – mer eller mindre – kunna
spegla en objektiv bild av verkligheten utan att blanda in sig själva och
sina egna värderingar.
Idag talar vi om flera verkligheter och flera sanningar. Det blir allt
viktigare vem det är som säger något om det som är eller inte är. Min
sanning och din sanning är inte alltid samma sak och tron på den
objektiva journalistiken har fått sig en rejäl törn, även om idealbilden
lever vidare. Med den konstruktivistiska synen på sanning utgör varje
redaktion, varje redaktör, varje reporter, varje tittare och deras sammanhang ett filter för tolkningen och skapandet av bilden av vad som
är verklighet.
Kommunikation är inte något så enkelt som utbyte av budskap.
Inom grundläggande kommunikationsteori kodar sändaren sitt meddelande och mottagaren avkodar och tolkar det. Kommunikationen
äger alltid rum i ett sammanhang som påverkar och både kodning och
tolkning är beroende av vilka vi är och de erfarenheter vi bär med oss.75
Vem jag är, var och när jag är född och uppvuxen, var i världen jag
74 (Aristoteles, 1971) övers. Kirwan, C.
75 (Maltén, 1998) sid 12
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bor och jobbar, mina kunskaper, min utbildning, erfarenheter, normer,
traditioner och fördomar, mitt kön, min klass och sociala tillhörighet
påverkar hur jag iakttar världen och hur jag tolkar det jag ser. Redaktioner arbetar idag med att medvetandegöra detta bland annat genom att
vara transparenta. Den transparenta redaktionens arbete har periodvis
kunnat följas i realtid på nätet och nyhetsprogrammen profilerar sina
reportrar för att visa att det är just deras rapport från en viss händelse
man får som tittare. Kanske ger detta en mer öppen och ärlig journalistik men det lite ängsliga redovisandet som följer med transparensen
väcker också många frågor och riktar ljuset mot det privata istället för
det professionella. Det öppnar för tyckande om vems sanningar och
verklighetsbilder som får mest plats och vi börjar väga och mäta graden av opartiskhet.
Om du gör ditt reportage för en publicservicekanal kommer du att
behöva förhålla dig till objektiviteten i betydelsen opartisk, saklig, korrekt och allsidig. Public service ska verka i allmänhetens tjänst och
”verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska,
politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.” 76
I uppdraget ingår det att arbeta för att fördjupa demokratin
genom att: 77
• informera så att människor själva kan skapa sig en
uppfattning och ta ställning i samhällsfrågor.
• kommentera och analysera skeenden i samhället och sätta händelser i en kontext så att de blir
begripliga.
• granska politiker, makthavare och institutioner.
• främja mångfald.
• vara/skapa ett forum för debatt.

Även om vi som reportrar, inslagsproducenter, producenter, programledare och redaktörer tänker så det knakar på de filter vi själva och
vår redaktion utgör när vi tolkar verkligheten och självklart anstränger
oss till det yttersta för att försöka skapa en så rättvisande skildring som
möjligt återstår frågan som krånglar till det för just reportaget;
Kan vi använda filmiska berättarmetoder i reportaget för att skildra
verkligheten utan att skapa fiktion?
76 (Sändningstillstånd för Sveriges Television 2014-2019 Regeringen, 2013)
77 (Pressutredningen, 1972, 1994, 2006); informera, kommentera, granska, skapa utrymme för
gruppkommunikation.
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All berättelse är till viss del fiktion. Oavsett vilken genre jag arbetar
med så gör jag alltid ett urval för att bestämma vad jag vill berätta och
hur. Peter Englund skriver i essän ”Berättelse, minne och verklighet”;
”Frestelsen att göra goda berättelser hotar alltid att lägga sig mellan oss och den så kallade verkligheten. För vad är det som sker när
vi gör en berättelse? Jo, vi vinner sammanhang, helhet och flöde, men
till risken att pressa enhetlighet på något som egentligen är splittrat,
förvirrat och motsägelsefullt. Berättelsens blotta form frestar oss att
lägga tillrätta.” 78
Englund pekar på något viktigt – berättelsens form inte bara frestar
oss att lägga tillrätta – den kräver det. Det är lätt att fylla en redan färdig
form med de delar som passar för att skapa en spännande och dramatisk berättelse. Det finns risk att vi faller för frestelsen att låta våra intervjupersoner få redan på förhand givna roller såsom den onda eller den
goda och det finns en fara i att försöka skapa konflikter, slut eller svar
där det inga finns. Det är svårt att hålla fast det vi kallar verkligheten
när vi ska återge den och reportageberättandet är inget undantag.
Det bor ett etiskt dilemma i att berättelsen kräver ett slut – något
som verkligheten inte alltid levererar. Verkligheten är inte uppdelad
i sekvenser med givna startpunkter och utgångar, den bara pågår i ett
ständigt flöde av händelser som griper in i varandra och sätter igång
nya skeenden vartefter.
Berättelsens grundläggande funktion – att skapa mening – innebär
också den ett dilemma när vi har verkligheten som arbetsmaterial. Problemet kan vara att vi så gärna vill skapa mening.
Läs dessa två påståenden;
• Joey seemed happily married. He killed his wife.
• Joey seemed happily married. He killed his wife to get
her inheritance.

De allra flesta föredrar det andra påståendet. Exemplet är hämtat
från en workshop i pitch med Paul Tyler79 och exemplet kommer från
boken ”The black Swan” av Nassim Taleb.80
Den första meningen skapar oro då vi inte förstår varför. Den andra
meningen skapar mening genom att svara på frågan varför. Berättelser
hjälper oss att förstå vår omvärld och skapa mening i den och det är
därför vi behöver dem. Och då kan det fresta att lägga saker tillrätta för
att få ihop det, eller söka avslut där inget finns.
78 (Englund, 2006) sid 21
79 (Tyler, 2014) Pitching Workshop, SADA, Stockholms Dramatiska Högskola, Paul Tyler, 20140923
80 (Taleb, 2007)
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Och visst lägger vi tillrätta även i reportageberättelsen, även om
vi måste hålla oss från att skapa slut och mening där det inte finns
någon. Men vi väljer bort, väljer ut, förenklar, lyfter fram, tonar ner
och binder ihop.
Dessutom påverkar min närvaro på platsen ibland vad som händer
och det är särskilt påtagligt om jag arbetar med ett medium som kräver en kamera. Jag har jobbat både som skrivande journalist och som
tv-journalist och skillnaden är oväntat stor. Som skrivande journalist
kan jag vara relativt osynlig, mitt anteckningsblock är det enda som
avslöjar att jag inte är på platsen som privatperson. Jag kan samla iakttagelser och pratminus utan att det egentligen märks så mycket. Men
tv-kameran syns. Mest uppståndelse väcker vi om vi kommer som ett
team med kanalens logga på bil och kamera, men också om jag jobbar
ensam så syns det direkt att jag är där för att jobba. Hur mycket jag
påverkar händelserna på plats beror också på vilken reporterroll jag
väljer, om jag står utanför berättelsen eller själv deltar. Även om vi i vår
tid är medvetna om att vi kan bli filmade eller själva filma överallt och
närsomhelst med mobiltelefonen kan vi ändå räkna med att den synliga kamerans närvaro kan komma att påverka förutsättningarna för
skeenden eller vad människor säger och gör. Själva närvaron på platsen
kan därför bli ett första tillrättaläggande av verkligheten.
Varje val som görs under research, intervjuer, inspelning och redigering påverkar också berättelsens riktning. Det går aldrig att visa eller
redovisa hela verkligheten. Vi väljer bort andra möjliga riktningar i
samma stund som vi gör våra val och det som blir kvar är en liten,
liten skärva av det vi fått syn på. Bland dessa skärvor försöker vi hitta
mönster och samband, vi försöker skapa mening. Vi väljer vilka frågor
som ska ställas, vilka svar som ska tas med och vilka svar som ska klippas bort. Vi bestämmer oss för att filma en händelse medan vi stänger
av kameran vid en annan. Valet av bildvinkel är ett uttryck för vilket
perspektiv vi väljer, vi väljer vad som ska synas i bild och vad som ska
förbli osynligt, vad som ska höras och vilka ljud vi klipper bort. Vi lägger till ljud för att förtydliga, dölja eller förklara.
Den som någon gång funderat över alla de valmöjligheter som uppstår i redigeringen, där det ena valet knuffar berättelsen i en riktning
medan det andra valet styr åt ett helt annat håll, vet att det går att göra
många olika berättelser utifrån samma grundmaterial. Vi generaliserar
och förenklar och tillrättalägger. Annars skulle berättelsen inte gå att
berätta. Annars skulle berättelsen sakna mening.
En händelse som utspelar sig i verkligheten blir strikt räknat fiktionaliserad i samma stund som den återberättas. Men det betyder inte
att reportaget blir fiktion. Reportagemakaren måste förbli reporter och
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får inte ta klivet över till att bli regissör för att inte förlora det avtal som
reportaget har med publiken.
”Reportaget ska vara sant. Reportern hittar inte på. De händelser
som skildras har inträffat, de människor som framträder finns i sinnevärlden”, skriver Sundelin i ”Reportage, att få fakta att dansa”81. Här
betonar han den tysta överenskommelsen som finns mellan publiken
och reportern – i ett reportage finns förväntan på sanning och därför
är det viktigt att reportern inte ljuger.
Att göra reportage är att lura ögat och örat att se helheter och
sammanhang i utvalda delar av verkligheten som var för sig skulle
uppfattas som fragment och kunna tolkas hur som helst. Att bygga
reportaget kan påminna lite om att måla, du väljer vad som ska finnas
i förgrunden och vad som ska utgöra bakgrund och sakerna får proportioner utifrån det oavsett dess verkliga storlek, de förenklas och
stiliseras – allt för att bilden ska ses, uppfattas och tolkas så som verkligheten faktiskt är.
Men det är ju också just detta som är konsten i att göra reportage.
Att urskilja och sammanställa, finna betydelser och sammanhang och
att hitta utsiktspunkter som kan ge möjlighet till nya insikter.

81 (Sundelin, 2008) sid 180
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Bilaga: Spelregler, YGL och TF
Två av Sveriges fyra grundlagar berör yttrandefrihet och tryckfrihet.
Sverige kan stoltsera med en Tryckfrihetsförordning (TF) med anor
från 1766 då den antogs för första gången. Här regleras förutom rätten
att ge ut skrifter också offentlighetsprincipen och meddelarskyddet.
I den yngsta grundlagen, Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), regleras
att alla medborgare har rätt att uttrycka känslor och tankar också i
audiovisuella medier som radio och tv. I första paragrafen står det att
ändamålet med denna grundlag är att säkra ett fritt meningsutbyte, en
fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande.
Det kommer alltid att finnas krafter som vill minska både yttrandefriheten och pressfriheten i ett samhälle. Också i demokratiska
samhällen. Att medierna reglerar sig själva skyddar förhoppningsvis i
viss mån från att de för tillfället sittande politikerna får för sig att göra
lagstadgade inskränkningar i yttrandefriheten. Spelreglerna för press,
radio och tv kan också hjälpa oss att avstå från onödig självcensur. Om
vi vet att vi gör riktiga etiska bedömningar behöver vi inte tvivla och
tål att bli ifrågasatta. I ett internationellt perspektiv visar pressfrihetsindex (betygsätter bland annat yttrandefrihet, självcensur, presslagstiftning och hot mot journalister) att vi ligger bland de tio i topp med
bäst pressfrihet medan förutsättningarna för att föra en fri och öppen
debatt i världen i stort blir allt sämre.1
Spelreglerna är inte lagstadgade utan de är menade att fungera
som en ansvarig hållning i publicistiska sammanhang. Där finns både
publicitetsregler och yrkesetiska regler och de är skapade och formulerade av bland annat Publicistklubben, Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, SVT, SR och UR. Tv och radio har dessutom ytterligare egna
programregler att följa i etiska frågor. Spelreglerna finns publicerade
i sin helhet både på Journalistförbundets och Pressombudsmannens
hemsidor.2
Etiska regler för press radio och tv: https://www.sjf.se/yrkesfragor/etik/spelregler-for-pressradio-och-tv http://www.po.se/regler/press-radio-och-tv
YGL: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
Yttrandefrihetsgrundlag-1991_sfs-1991-1469/
TF http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
Tryckfrihetsforordning-19491_sfs-1949-105/?bet=1949:105
1 2015 World Press Freedom Index. Reportrar utan gränser, publicerad 2015-02-12 (index.rsf.org)
(www.reportrarutangranser.se)
2 https://www.sjf.se/yrkesfragor/etik/spelregler-for-press-radio-och-tv
http://www.po.se/regler/press-radio-och-tv
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