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Abstract 

 

I slutet av februari 2017 utnämns Kjell Jonevret till ny tränare för den sydafrikanska 

storklubben Orlando Pirates. Efter att tidigare endast ha varit verksam i Sverige och Norge 

väntar nu en helt ny utmaning för den svenske 54-åringen. 

 

I Orlando Pirates brottas han med utmaningar som en stor och svårhanterad spelartrupp, en 

luddig organisation samt höga krav och förväntningar. Vi åkte ner till Sydafrika för att på 

plats följa hans dagliga arbete i en av hela Afrikas största klubbar. 

 

Vi analyserar vår arbetsprocess utifrån journalistiska principer om bland annat 

nyhetsvärdering, undersökningsmetoder, källor och etik. Vi analyserar också svåra beslut som 

vi har tvingats ta under processen. 

  

Vi har kommit till slutsatsen att vi på ett bra sätt har följt god journalistisk sed samt 

vetenskapliga principer. I en del etiska dilemman vi har ställt inför har vi kanske inte alltid 

tagit rätt beslut, men vi är övertygade om att det har varit nödvändiga övertramp för att kunna 

genomföra arbetet och skriva vårt reportage. 
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Inledning 

Bakgrund 

Kjell Jonevret är en välmeriterad svensk fotbollstränare som har varit verksam i Sverige och 

Norge under de senaste 20 åren. I Sverige är han mest känd för sin tid i Djurgården i mitten av 

00-talet, men han har även nått framgångar i de norska klubbarna Molde och Viking 

Stavanger samt som assisterande tränare i det svenska landslaget inför och under EM 2012. 

 

I och med att han tog jobbet i Sydafrika ingår han i den exklusiva skara av svenska tränare, 

som bland annat innefattar Sven-Göran Eriksson, Lars Lagerbäck och Hans Backe, och som 

arbetat i stora lag på andra kontinenter än den europeiska. 

 

För att bästa samla de intryck vi fick på plats i Johannesburg har vi valt att skriva ett 

reportage. Vi bedömde att ett radioreportage skulle innebära att konsumenten går miste om 

mycket i form av bilder och liknande. Ett reportage i tv-form hade visserligen kunnat bli 

snyggt, men hade inneburit svårigheter med utrustning och liknande. Vi har därför valt att 

komplettera vår text med såväl videoklipp som bilder. 

 

Syfte 

Syftet med arbetet är att skildra Kjell Jonevret som person och hur han tacklar de utmaningar 

han ställs inför i sitt nya arbete. Vi försöker skildra de kulturella skillnader som finns mellan 

att träna ett svenskt lag och att träna ett stort afrikanskt lag.  

 

I den här rapporten analyserar vi vårt arbetssätt mer grundligt. Vi tittat på vilka 

undersökningsmetoder vi har använt, hur vi har arbetat med källor, hur vi har valt genre och 

anpassat texten till vår publik samt hur vi har hanterat de etiska dilemman vi har mött. Vi 

problematiserar också många av de val vi har gjort samt diskuterar huruvida vi kunde ha 

agerat annorlunda. 

 

Att anlägga ett kritiskt perspektiv till sitt eget arbete är delvis svårt, men också väldigt 

värdefullt. Vi hittar delar i vårt arbetssätt som hade kunnat förbättras, med ett mer välskrivet 

reportage som belöning. 
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Ämnesval 

Val av ämne 

Att skriva om Kjell Jonevret och Orlando Pirates var egentligen inte vår första idé. I 

inledningen av projektperioden var vår tanke att åka till Kina och skriva om utvecklingen av 

fotbollen där, ett ämne vi hade kvar som ett alternativ fram till slutet av mars. Anledningarna 

till att vi i slutändan valde bort Kina-spåret var flera. Först och främst kände vi att Sydafrika-

spåret skulle bli ett bättre reportage, men även att det där fanns en högre miniminivå med 

tillgången till Kjell Jonevret. Hade vi åkt till Kina hade vi ställts inför stora utmaningar med 

att exempelvis hitta intervjupersoner, plus att språkbarriären är större där. 

 

Det vi till slut ändå valde att göra var att åka till Sydafrika för att skriva om Kjell Jonevret och 

hans tillvaro i Orlando Pirates. När tanken kom i slutet av februari kändes den genast rätt.  Så 

fort vi fick klartecken av Kjell Jonevret i slutet av mars bokade vi flyg och boende och 

bestämde oss för att köra på det som examensarbete.  

 

Det som gjorde att vi valde ämnet är framförallt att vi kände att det handlade om en 

spännande person i en spännande miljö. Kjell Jonevret har gjort sig känd som en 

fotbollstränare som är öppen, frispråkig och trevlig, och Orlando Pirates är en av Afrikas 

största och mest kända fotbollsklubbar. Det är en miljö som skiljer sig enormt från Kjell 

Jonevrets tidigare klubbmiljöer i Sverige och Norge, det tycker vi är en intressant kontrast att 

skildra i ett reportage och bidrog också till att vi gjorde det valet som vi gjorde.  

 

Då det var relativt nyligen som Kjell Jonevret utsågs som tränare för Orlando Pirates har det 

inte skrivits i princip någonting fördjupande om det i svenska eller skandinaviska medier, 

annat än nyheten att han blev klar som ny tränare. Vi kände att det fanns en spännande story 

att kunna berätta som ingen annan gjort tidigare. Intresset för fotboll i Sverige är stort, men 

kretsar mest kring den inhemska och europeiska fotbollen. Det beror dels på närheten men 

också att de allra största och bästa klubbarna finns i Europa. Samtidigt är fotbollen 

otvivelaktigt världens största sport, och intresset är gigantiskt i såväl Sydamerika, stora delar 

av Asien och Afrika. Kunskapen bland svenskar om den sydafrikanska fotbollen och Orlando 

Pirates är däremot ganska låg, även bland fotbollsintresserade. Samtidigt bedömer vi att det 

finns ett intresse för spännande historier som kretsar kring fotboll. Där har medierna inte alltid 

tid och möjlighet att göra den typen av berättelser. 
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Vi fick snabbt Kjell Jonevrets förtroende vilket gav oss en klar fördel eftersom klubben 

annars är väldigt sluten gentemot medier och endast låter tränaren och ibland även spelare 

intervjuas i samband med matcher eller särskilda pressträffar. Kjell Jonevret vet hur svenska 

media fungerar, därför hade vi stor nytta av vår nationalitet och Kjell Jonevret pratade öppet 

och ärligt om det vi var intresserade av. Att Kjell Jonevret redan innan han gav oss klartecken 

och var tydlig med att han ville att vi skulle få komma nära honom och klubben om resan 

skulle gå att ordna bidrog till att vi valde att göra just detta som examensarbete. 

 

Sydafrika har som land och fotbollsnation även en spännande historia, vilket gjorde att vår 

första tanke även var att lägga större fokus på att även berätta landets fotbollshistoria och 

kanske även göra en del av arbetet kring VM 2010, som landet arrangerade.  

 

Nyhetsvärdering 

Vårt reportage och våra nyhetstexter går in under den klassiska definitionen för vad som är en 

nyhet: något som tidigare inte har berättats och som har intresse för läsekretsen (Häger 

2014:92). Eftersom Kjell Jonevret är svensk är han av intresse för en svensk publik, dessutom 

befinner han sig i en stor klubb där det uppstår konflikter (om än indirekta) och mycket av det 

som utspelar sig i reportaget är icke-normalt för en svensk. Allt det bidrar till att reportaget 

blir intressant ur en nyhetsvärderingssynpunkt. Det som talar emot är att allt utspelar sig långt 

ifrån Sverige både avståndsmässigt och kulturellt (Häger 2014: 95), men det är också det som 

gör reportaget spännande till stor del. I och med att det inte direkt handlar om några starka 

makthavare eller har en mycket stor vikt hamnar dock reportaget snarare på intressant-sidan 

av skalan än viktighets-sidan, anser vi (Häger 2014: 96). 

 

Reportaget ligger bra till i tiden sett till att Kjell Jonevret relativt nyligen tog över som tränare 

för Orlando Pirates vilket gör att folk fortfarande har det färskt i minnet, men han hade vid det 

laget vi kom ner varit där tillräckligt länge för att en vardag skulle ha satt sig. 

Fotbollsbranschen är ombytlig och en tränare kan när som helst tvingas lämna sitt uppdrag. 

Dessutom närmar sig slutet på säsongen och i juli öppnar transferfönstret, då har Kjell 

Jonevret sin första chans att verkligen sätta sin prägel på laget. För oss var det viktigt att 

skildra utmaningarna innan han hade kunnat göra allt för mycket åt dem. Därför anser vi att 

även om reportaget i sig inte är en nyhetstext gör vår tajming att den ändå passar bra in 
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tidsmässigt, vilket är ett viktigt kriterium (Häger 2014: 101). Reportaget har ett förhållandevis 

långt ”bäst före-datum”. 

 

Dessutom valde vi att bryta ut delar av det material vi fått till två sidovinklar som handlar om 

andra saker än Orlando Pirates, vilka vi skrev som vanliga nyhetstexter utan 

miljöbeskrivningar och med ett mer strikt språk. Det har att göra med att de texterna handlar 

om sådant han varit med om innan Sydafrika, och som han blickar tillbaka på och ger nya 

kommentarer om, det vill säga tiden i Djurgården och kring det svenska landslaget. Där var 

vår värdering att det är två intressanta ämnen, där han dessutom gav kommentarer på ett sätt 

han inte gjort förut, som tillför något nytt till ämnet (Häger 2014: 107-108). 

 

När han lämnade Djurgården skrevs det så klart mycket om det och det framkom att han var 

missnöjd, men i och med att det nu gått över tio år sedan dess har han hunnit få nya perspektiv 

och dessutom kunnat väga in hur det gått för klubben under åren som har gått sedan dess.  

 

Landslagstexten värderar vi ännu högre ur en nyhetssynvinkel då vi inte kunnat hitta någon 

annanstans att någon sagt att spelarna i landslaget kallade Zlatan Ibrahimovic för 

”författaren”. Zlatan Ibrahimovic är Sveriges största och mest berömda fotbollsspelare i 

modern tid, vilket gör att allt som sägs om honom av inflytelserika är intressant ur en 

nyhetssynvinkel. Här gav Kjell Jonevret oss en insyn i landslaget under tiden Zlatan 

Ibrahimovic fortfarande spelade där, och kom med ny, intressant information. Den texten blir 

extra intressant i och med att det tidigare skrivits mycket om Zlatan Ibrahimovic inflytande i 

och kring landslaget. Zlatan är en person med stort inflytande och kan ses som en elitperson i 

Sverige (Häger 2014: 109). 

 

Undersökningsmetoder 

Research 

Innan vi åkte ner till Johannesburg var vi inte säkra på hur mycket vi skulle kunna hänga med 

Kjell Jonevret och Orlando Pirates, vilket gjorde att vår research på hemmaplan till stor del 

handlade om vad vi skulle kunna skriva om utöver det.  

 

En stor fördel för oss inför resan var att vi båda är fotbollsintresserade och har en del 

förkunskaper om Kjell Jonevret men även hur det vanligtvis brukar fungera kring en 
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fotbollsklubb, framförallt Max som har jobbat med fotbollsjournalistik i två och ett halvt år. 

Innan resan försökte vi givetvis även läsa på så mycket vi kunde om Kjell Jonevret som skulle 

kunna vara till användning för oss. Inte minst var det användbart att söka efter relevanta 

artiklar i Retriever för att få tag på tidigare nyheter och intervjuer. I och med att han vid det 

tillfället var så pass ny i Orlando Pirates så handlade nästan allt i skandinaviska medier om 

hans tidigare karriär, inte minst tiden i Viking Stavanger de senaste åren, men vi tog även en 

extra titt på vad som skrivits under hans tid i Djurgården och när han lämnade där samt tiden 

kring svenska landslaget. Olof Lundhs podcast med en dryg timmes intervju från december 

2015 var också till god hjälp, där de pratar igenom i stort sett hela hans karriär. 

 

I övrigt handlade det till allra största del om intervjuer och observation nere på plats, vilket 

Anders Sundelin pekar ut som det viktigaste för att samla på sig material (Sundelin 2008: 83). 

På plats i Sydafrika arbetade vi med att vara ständigt närvarande och uppmärksamma. Vi 

gjorde kontinuerligt anteckningar över våra observationer, för att kunna använda oss av dem i 

vårt reportage. För oss var det en klar fördel i intervjusituationer då vi kunde ta fasta på saker 

vi observerat tidigare. Det underlättade också skrivandet av reportaget när det fanns tydliga 

minnesanteckningar att utgå ifrån. Ser vi till det som kom med i själva reportaget är det 

närmast uteslutande sådant som vi kommit över nere på plats. Sedan underlättade det så klart 

att vi kände oss pålästa och väl förberedda för att kunna ställa bra frågor och observera. 

Anders Sundelin menar att ett reportage oftast brister i researchen när det inte håller måttet 

(Sundelin 2008: 83), men vi tycker att det blev tydligt att vår förberedande research hade gett 

resultat eftersom vi i kontakt med människor i Sydafrika kände att vi hade bra koll på klubben 

och på den sydafrikanska fotbollen. Vår research såväl hemifrån Sverige som den vi gjorde på 

plats gav oss en bra möjlighet att få våra fakta att dansa. 

 

Under tiden i Johannesburg använde vi oss både av diktafon, för att spela in intervjuer och 

samtal, och anteckningsblock. Ingen av oss har jobbat speciellt mycket med att anteckna 

observationer tidigare, men kring detta arbete var det extra viktigt i och med att det var en 

mängd saker utöver intervjuerna och samtalen som vi behövde komma ihåg. Det gjorde att vi 

kontinuerligt skrev på en logg för varje dag och att vi inte heller alltid behövde plocka fram 

diktafonen när vi hörde något intressant sägas. Som exempel kan nämnas när vi tillsammans 

med Kjell Jonevret tar en biltur i Soweto, området där Orlando Pirates kommer från. Då 

pratade han om hur stort och viktigt laget är för folket som bor i Soweto och hur han hoppas 
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kunna åka dit för att hålla en öppen träning. Han konstaterade bland annat att fotbollen är som 

en religion där. Vi tycker att det blev en stark scen i vårt reportage, en scen som hade varit 

svår att konstruera utan våra minnesanteckningar i loggen. Ibland kunde det vara svårt att 

hinna med att anteckna saker och få fram anteckningsblocket, enstaka bra saker som vi fick 

höra kan därför helt eller delvis ha gått förlorade. 

 

I de intervjuer som vi har haft nere i Johannesburg, främst med Kjell Jonevret, har vi försökt 

använda oss av den så kallade Sawatsky-metoden, det vill säga motsatsen till 

skjutjärnsmetoden där det är fokus på tuffa och obekväma frågor (Häger 2014:226). Vi har 

försökt att få Kjell Jonevret och de andra som vi intervjuade att känna sig bekväma med oss 

genom vårt sätt att ställa frågor. Sedan har vi givetvis även ställt frågor som kan ses som lite 

mer obekväma, men försökt ställa dem på ett sätt som inte ska kunna uppfattas som aggressivt 

eller provocerande (Häger 2014:226). Ett exempel på det är när vi under intervjun med Kjell 

Jonevret kom in på de problem som finns i laget, eller kring den tuffa tiden i Djurgården. 

Inför de fasta intervjusituationerna som vi har haft, främst en lång intervjusittning med Kjell 

Jonevret och en intervju med journalisten Mbali Mokoko, hade vi förberett en mängd ämnen 

som vi ville prata om, och utifrån dem försökt formulera så många öppna frågor som möjligt 

för att få intressantare svar. Exempelvis frågade vi: ”Hur mycket tror du bilden av dig i 

Sverige färgats av att du fick sparken från Djurgården?” istället för att formulera en mer 

stängd fråga i stil med ”Tror du att bilden av dig i Sverige har färgats av att du fick sparken 

från Djurgården?”. Öppna frågor ger oftast mer utförliga svar, och gör att den intervjuade får 

sätta ord på sina känslor (Häger 2014:227). I vissa fall har vi dock ställt slutna frågor när det 

har varit vi vill ha svar på som handlar om ja eller nej, exempelvis om Kjell Jonevret fått ett 

godkännande från Orlando Pirates kring att plocka in en skandinavisk assisterande tränare. 

Flera sådana svar har vi ändå kunnat använda som citat i texten, eftersom Kjell Jonevret själv 

utvecklat svaret. Ibland har vi även kunnat ställa en följdfråga på ”hur?”, ”varför?” eller 

liknande, där vi känt att vi velat att han ska utveckla. När vi har intervjuat Kjell Jonevret har 

vi även kunnat använda oss en hel del av tystnad som metod. Han är en person som gillar att 

prata, och när vi har tystnat har han ofta fortsatt med att utveckla det han sagt (Häger 

2014:230). All tid vi har fått med honom har också gjort att vi har kunnat lyssna aktivt och 

noggrant under intervjuerna och inte behövt tänka på nästa fråga medan han svarat, vilket 

varit en stor fördel. Risken är annars att man missar något intressant som sägs (Häger 

2014:233). 
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Avgränsningar 

Med tillgången vi fick till Kjell Jonevret och Orlando Pirates kände vi tämligen omgående att 

vi var tvungna att avgränsa reportaget till just ovan nämnda ämnen. Delar som vi hade planer 

på att skriva om, som Sydafrikas fotbollshistoria, fotbollen under apartheid-tiden och VM 

2010 skulle vi varken ha tid eller utrymme för. Vi övervägde vad som skulle vara intressantast 

att läsa om och vad vi skulle ha tid med, och bestämde oss därför för att inte dyka speciellt 

mycket djupare i de ovan nämnda ämnena, även om självklart pratade med flera av våra 

intervjupersoner om det. 

 

Trots att vi höll oss till att skriva om ”bara” Kjell Jonevret och Orlando Pirates tvingades vi 

ändå göra avgränsningar kring det material som vi samlat in. En stor mängd av det vi från 

början hade en tanke av att använda och pratade om i intervjuer har inte kommit med, men 

reportaget blev ändå över 40 000 tecken långt.  

 

Vi har valt att fokusera på flera saker. Bland annat hur vi har arbetat med Kjell Jonevret som 

källa. Vi svarar på i vilken utsträckning vi har arbetat självständigt från Kjell Jonevret och i 

vilken utsträckning han har kunnat påverka arbetet. Vi tittat också närmare på hur vi har 

anpassat reportaget utifrån val av publik, där vi under arbetets gång tvingades ändra 

uppfattning om vilka vår publik skulle bli. Slutligen har vi valt att lägga mycket fokus på hur 

vi har hanterat etiska dilemman, exempelvis kring namnpubliceringar av spelare som har 

misskött sig i klubben. Detta urval beror framförallt på att det är på de områdena som vi 

känner att vi har utmanats och tvingats tänka till samt fatta beslut som har påverkat arbetet. 

 

Problem 

Det mesta kring insamlingen av material har fungerat bra. Innan vi åkte till Sydafrika hade vi 

dock en tanke på att prata med några personer som tidigare jobbat med Kjell Jonevret för att 

få en bättre bild av honom och kanske även intressanta uppslag på ämnen, men flera av de 

personerna har varit svåra att få tag på. Vi hade mejlkontakt med både Charlie Granfelt, som 

satt i styrelsen i Viking Stavanger, och Lance Davids, som spelade under Kjell Jonevret i 

Djurgården, men lyckades inte nå dem över telefon innan vi åkte ner till Johannesburg. Väl 

där nere märkte vi snabbt att vi ändå skulle få tillräckligt med bra material och att vi dessutom 

inte ville dyka för djupt in i Viking- och Dif-tiden, varav vi släppte de spåren.  
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Ett annat problem var att det var svårt att hitta viss information om Orlando Pirates som 

klubb. Till skillnad från Sverige är det inte lika god insyn kring klubbarnas ekonomi. Vi hade 

velat ta reda på exempelvis vad klubben omsätter och hur mycket man betalar ut i löner, men 

lyckades inte. Att det är svårt att ta reda på sådant underströks av att journalisten vi 

intervjuade, Mbali Mokoko, inte heller hade en aning trots att hans jobb är att följa och 

bevaka klubben. 

 

Det har också varit en utmaning att behöva stryka mycket av det material man har samlat på 

sig i reportaget, material man själv tycker är bra och intressant. Trots att vi tidigt satte upp en 

struktur för vilka scener och vilka intervjudelar vi skulle ha med hade vi i slutändan ändå 

tvingats stryka en stor mängd material från reportaget. 

 

Källor och källval 

Under detta avsnitt kommer vi först att redogöra för merparten av de källor vi har använt oss 

av. Där kommer vi fokusera på att redogöra för hur inhämtningen av informationen har gått 

till. Därefter kommer vi under avsnittet ”källkritik” att gå igenom våra källor ur ett källkritiskt 

perspektiv. 

	  

Muntliga källor 

Kjell Jonevret, tränare i Orlando Pirates 

I egenskap av huvudperson är Kjell Jonevret också vår främsta källa. Det är hans resa och 

hans upplevelser som vi har valt att skildra. 

 

Vi etablerade från början vissa grundläggande överenskommelser för att underlätta arbetet 

under de två veckor vi skulle följa Kjell Jonevret. Vi fick i princip obegränsad tillgång till 

laget och Kjell Jonevret själv. Det vi fick ge upp var möjligheten att publicera precis allt vi 

fick reda på under den tiden. Det var en nödvändig överenskommelse för att vi skulle lyckas 

samla in den information vi behövde. Det var också tydligt att om det hade framkommit saker 

han inte ville att vi skulle skriva så skulle vi göra det ändå, bara det var tillräckligt intressant 

för en svensk publik. 

 

Vi har arbetat med Kjell som källa på flera sätt. Bland annat har vi under de två veckor vi 

följde honom, mer eller mindre konstant, pratat om hans tidigare karriär och om det dagliga 
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arbetet i klubben. Den typen av samtal har ibland spelats in och ibland inte. Det är också 

under den typen av samtal vi ibland har diskuterat saker som inte kommer publiceras. 

Exempelvis skickades ett antal spelare hem från en träning på grund av tidigare misskötsel. 

Det har vi tagit med i reportaget, däremot nämner vi inte de spelarna vid namn. Det kan vara 

problematiskt och svårt att känna att det finns uppgifter vi inte vill publicera, med hänsyn till 

Kjell Jonevret. Men i de fall vi har valt att inte publicera specifika uppgifter har vi kunnat 

motivera det utifrån etiska aspekter. Det kan som exempel knappast anses finnas ett 

allmänintresse för en svensk publik att veta namnet på den spelaren som valde att strunta i en 

träning. För oss var det ändå nödvändigt att kunna ha den typen av samtal eftersom det sätter 

vissa saker i ett sammanhang som annars hade varit svårt att förstå. 

 

Utöver det har vi också vid ett par tillfällen suttit ner tillsammans en längre stund för att 

genomföra en mer klassisk intervju. Vid de tillfällena har det varit tydligt att det är en 

intervjusituation och att allt det som sägs är saker vi har för avsikt att kunna använda. För oss 

var det ett nödvändigt val att göra eftersom det annars hade varit väldigt svårt att få så bra 

tillgång till laget som vi fick. Orlando Pirates är en gigantisk klubb i Sydafrika och 

journalister hålls oftast på avstånd. 

 

Eftersom vi tidigt insåg att allt vi fick se och höra inte skulle vara lämpligt att publicera har vi 

under arbetets gång såväl hemma som på plats nere i Sydafrika kontinuerligt diskuterat vad vi 

kan skriva och inte. Som exempel kan nämnas när Kjell Jonevret under en bilfärd, alltså inte 

en regelrätt intervjusituation, pratade om Zlatan Ibrahimovic och att spelare i landslaget 

kallade honom ”författaren” i samband med att han publicerade sin självbiografi 2011. Det 

mediala intresset för Zlatan är gigantiskt och vi var osäkra på huruvida Kjell Jonevret 

egentligen ville citeras om Zlatan. Uttalanden som är kritiska mot Zlatan har bemötts hårt av 

honom skälv, exempelvis när Ulf Karlsson under ett seminarium uttryckte att han trodde 

Zlatan varit dopad under tiden i Juventus. Vi tog därför upp diskussionen kring Zlatan när vi 

genomförde en reguljär intervju. Även om det var tydligt att det inte var Kjell Jonevrets 

favoritämne så pratade han öppet och ärligt på samma sätt som han gjorde i bilen. 

 

Hade Kjell Jonevret under den intervjun sagt att han inte ville prata om Zlatan Ibrahimovic 

och uttryckt en önskan om att vi inte skulle skriva om det så hade vi troligtvis heller inte gjort 

det. Det hade delvis varit svårt att göra en journalistisk produkt utifrån ett lösryckt citat under 
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en bilfärd. Det hade behövts kompletterande citat samt ett tydligare sammanhang. Samtidigt 

är detta ett exempel på där vårt arbetssätt hade kunnat vara oss till last i och med att ett bra 

och intressant citat hade kunnat gå till spillo. Samtidigt hade det varit svårt att under två 

veckor ha en ständig intervjusituation, det hade varit svårt att få Kjell Jonevrets förtroende 

samt få honom att vara avslappnad i närheten av oss. 

 

Harold Legodi och Benson Mhlongo, assisterande tränare i Orlando Pirates 

Harold Legodi och Benson Mhlongo är de två som Kjell Jonevret arbetar närmast med i 

klubben. Den mesta tid vi har pratat med dem har vi inte spelat in. De har i stor utsträckning 

fungerat som en sorts kontrollstation för det som Kjell Jonevret berättar. I egenskap av före 

detta professionella fotbollsspelare i Sydafrika har de kunskaper som Kjell Jonevret saknar, 

och det har därför varit viktigt för oss att ha möjlighet att få deras perspektiv på de problem 

och utmaningar som Kjell Jonevret står inför. 

 

Harold Legodi sökte självmant upp oss för att ge oss en bild av hur den sydafrikanska 

fotbollen och samhället fungerar. Hans bakgrund som professionell fotbollsspelare i såväl 

Sydafrika som USA bidrog till att han hade viss förståelse för det som gör den sydafrikanska 

fotbollen annorlunda jämfört med den amerikanska eller europeiska. 

 

Warren Engelbrecht, sport scientist i Orlando Pirates 

Warren Engelbrecht var en av de i ledarstaben vi hade mest kontakt med, delvis för att han 

också hade ett visst medieansvar. Han har en annan bakgrund än Harold Legodi och Benson 

Mhlongo, ett mer europeiskt förhållningssätt till saker. Han har också varit i klubben länge 

och kunde därför ge en bild av vad som hade förändrats sedan Kjell Jonevret kom in i 

klubben. Vi genomförde en regelrätt intervju med honom för att fånga hans bild av de 

förändringarna som skett sedan Kjell Jonevret kom till klubben. 

 

Mbali Mokoko, journalist på radiostationen Kaya FM i Johannesburg 

För att kunna få ett utifrånperspektiv på klubben och på Kjell Jonevrets insats tog vi kontakt 

med en lokal sportjournalist som följer klubben nära. Det finns alltid en risk för att en 

intervjuperson försöker förhärliga sig själv och det sammanhang som han ingår i, därför 

krävdes någon röst utifrån. Mbali Mokoko träffade vi på hans arbetsplats och vi tillbringade 

några timmar tillsammans. 
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Övriga muntliga källor 

Utöver de ovan nämnda har vi också pratat lite med fler ur ledarstaben, några av spelarna i 

spelartruppen, några av klubbens fans och andra mindre aktörer. Vi har tagit de tillfällen som 

funnits för att ytterligare bygga vår kunskap om det sydafrikanska samhället i allmänhet och 

om fotbollen i synnerhet. 

 

Skriftliga källor 

South Africa and the global game: football, apartheid and beyond / edited by Peter Alegi 

and Chris Bolsmann 

Boken består av flera uppsatser kring den sydafrikanska fotbollen och dess historia. Den 

bidrog bland annat med att skapa perspektiv kring olika idrotters popularitet i Sydafrika och 

hur apartheid-regimen använde fotbollen som politiskt instrument. 

 

More than just a game: football v apartheid / Chuck Korr and Marvin Close 

Den handlar om den fotbollsliga som fångarna på Robben Island startade. Den bidrog med 

perspektiv på hur viktigt fotbollen var för de svarta i Sydafrika under apartheid. Det har vi 

inte med särskilt mycket om i reportaget, däremot gav det oss på plats en större förståelse för 

hur fotbollen påverkades under apartheid. 

 

Mediearkivet 

I mediearkivet har vi suttit och sökt på vad som har skrivits om Kjell Jonevret sedan tidigare. 

Det har nästan uteslutande varit svenska och norska tidningsartiklar vi hittat i arkivet. För oss 

var det naturligtvis nödvändigt att ha en bra bild av vem Kjell Jonevret är och vad har 

åstadkommit eller misslyckats med i sin tidigare karriär. 

 

Sydafrikansk media 

Det finns flera medier som följer den sydafrikanska fotbollen, bland dessa kan bland annat 

SuperSport, Kickoff och Soccer Laduma nämnas. Vi läste hur de hade rapporterat om Kjell 

Jonevret, med fokus på när han presenterades och den senaste tidens resultat. 

 

Övriga skriftliga källor 
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Det tillgängliga materialet om Orlando Pirates från officiellt håll är ganska litet. Vi har därför 

använt oss av sökmotorer och läst information på alla möjliga olika sidor för att försöka skapa 

oss en bild av klubben. 

 

Källkritik 

Det finns anledning att kort reflektera kring den journalistiska arbetssituationen och hur den 

påverkar källkritiken. Hög arbetsbelastning och bristande tidsåtgång innebär att risken för att 

en faktauppgift blir fel ökar (Amnestål & Tiger 2005: 136). I det här arbetet har vi haft 

förhållandevis god tid på oss att granska och bedöma våra källor för att säkerställa att allt är 

rätt och riktigt. Nedan kommer vi ge specifika exempel på hur vi har verifierat våra källor. 

 

I boken Reporter – en grundbok I journalistik skriver Björn Häger fyra kriterier för att 

bedöma en källa: Äkthet, tidssamband, oberoende, tendensfrihet (Häger 2014: 184). De tas 

även upp i Torsten Thuréns bok Källkritik. (Thurén 2013: 7-8) Nedan bedöms våra källor 

utifrån dessa kriterier. 

 

Kjell Jonevret 

Att Kjell Jonevret är den han utger sig för att vara råder det ingen tvekan om. Eftersom 

mycket av det vi har pratat med Kjell Jonevret om handlar om hans egna tankar och 

reflektioner finns ofta inga andra oberoende källor att tillgå. Men vid de tillfällen då Kjell 

Jonevret har redogjort för faktauppgifter, exempelvis kring klubbens ägarstruktur, har vi 

arbetat med att verifiera de uppgifterna med andra ledare i klubben samt journalister på plats. 

Detta har vi gjort genom att ställa öppna frågor och inte på förhand redovisat vad vi fått 

berättat för oss av Kjell Jonevret. Utifrån oberoende-kriteriet kan Kjell Jonevret klassas som 

en pålitlig källa, sett till att han har varit med om det mesta av det han berättar själv. (Thurén 

2013: 8) Exempelvis när han berättar om presskonferensen där han presenterades som ny 

tränare för Orlando Pirates. Minnena kan dock ha påverkats av olika sätt, exempelvis att han 

pratat om minnena med andra personer eller att han läst om det i efterhand. Vi därför försökt 

ställa så få ledande frågor som möjligt när det gäller minnen så att han ska kunna ge en så 

rättvisande bild som möjligt. (Thurén 2013: 34) 

 

Det mesta av det vi har med i reportaget handlar om sådant som Kjell Jonevret upplevt 

nyligen i Sydafrika, således är tidssambandet till vår fördel. Däremot glömmer människor ofta 
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bort saker redan strax efter en händelse man varit med om, men risken är mindre om det är 

något man är intresserad av, vilket man får säga att Kjell Jonevret är kring det han varit med 

om i Orlando Pirates. (Thurén 2013: 31-32). Det finns större skäl till att tvivla på källan om 

det har gått lång tid sedan händelsen han berättar om. (Thurén 2013:7) Sedan pratar vi även 

om sådant som hände längre bak i tiden, exempelvis tiden i Djurgården som var över tio år 

sedan, men där handlar det mer om övergripande händelser och mindre om detaljer. Det finns 

dock saker som går att ifrågasätta utifrån tidskriteriet, exempelvis mötet med sponsorer och 

supportrar inför säsongsstarten 2006, men i och med att det har varit omskrivet sedan tidigare 

och att vi därför kunnat verifiera att det ägt rum känner vi att vi kunnat lita på de 

minnesbilderna hos Kjell Jonevret. 

 

Däremot finns det skäl att diskutera tendensfriheten. Naturligtvis har Kjell Jonevret ett 

intresse av att framställa sig själv i så bra dager som möjligt. (Thurén, 2013: 7) Fördelen kring 

just sportjournalistik är att det som är sportens fundament, resultaten, är tydliga och 

tillgängliga för samtliga. Det har alltså inte gått för Kjell Jonevret att hitta på några meriter. 

Vi har också försökt verifiera alla uppgifter genom att ställa liknande frågor till andra 

anställda nära klubben för att kunna jämföra svaren. Så långt det har varit möjligt har vi letat 

efter två av varandra oberoende uppgifter (Häger 2014: 185). Exempelvis fick vi ganska tidigt 

höra talas om en av fotbollens största spelare genom tiderna som hade fått nobben att coacha 

Orlando Pirates och att valet istället föll på Kjell Jonevret. Det hade kunnat vara en nyhet i 

denne spelares hemland, men eftersom vi inte kunder verifiera de uppgifterna så har den inte 

gått att använda. Torsten Thurén skriver i sin bok Källkritik:  

 

”Om man misstänker att en källa är tendensiös måste den kompletteras med minst en annan 

källa med motsatt tendens (eller utan tendens) för att uppgiften ska anses vara trovärdig”. 

(Thurén 2013: 64)  

 

Det är principen vi har tillämpat på de få hårda fakta som Kjell Jonevret berättat, som tidigare 

matchresultat exempelvis. Kring hans upplevelser och känslor har vi till stor del tvingats lita 

på hans vilja att berätta sanningen, men försökt få bilden verifierad av andra som upplevt 

samma saker som han, exempelvis i klubben.  
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Innan vår resa arbetade vi med att kartlägga Kjell Jonevret och hans karriär för att minimera 

risken att vi fick någon felaktig uppgift eller att han skulle minnas fel. Detta gjorde vi främst 

genom att läsa gamla nyhetsartiklar ur svensk och norsk press, exempelvis Aftonbladet, 

Stavanger Aftenblad och Verdens Gang, skandinaviska tidningar med stor trovärdighet. 

 

Ledarstaben 

Även ledarstaben kan i viss utsträckning anklagas för att vara tendensiös, i och med att även 

de vinner på att framställa laget på ett bra sätt (Thuren 2013:8). Det ska dock noteras att i 

samtal med dessa har de varit mycket tydliga med vilka delar av verksamheten de har 

problem med. Att en del spelare missköter sig var ingenting som det hymlades med. 

 

Muntliga overifierbara källor 

Under arbetet har vi stött på en hel del uppgifter som inte har gått att verifiera. Det har 

exempelvis handlat om ligans omsättning, spelarlöner och skvaller kring tränarnamn som har 

varit aktuella för jobb i Sydafrika. 

 

Några av de uppgifterna har vi hört från av varandra oberoende källor, vilket ökar 

trovärdigheten. Däremot har vi inte kunnat få något bekräftat genom dokument eller liknande 

och på grund av detta inte kunnat publicera de uppgifterna. Det har handlat om rena 

faktauppgifter, exempelvis spelarlöner. Där har vi genom olika muntliga källor fått ganska 

samstämmiga uppgifter. Däremot har de inte gått att verifiera genom exempelvis 

lönespecifikationer eller sammanställd statistik. Därför befinner vi oss i en situation där vi har 

en ungefärlig uppfattning av spelarlönerna, men utan att kunna slå fast det i vårt reportage 

utan att det skulle bli allt för luddigt. Dessutom finns det en påtaglig risk att det förekommit 

tradering kring de uppgifterna vi fått, att det till stor del bygger på rykten och vad man hört 

från andra och således gått igenom många led och därför är mindre trovärdiga. (Thurén 

2013:8) 

 

Andra faktauppgifter har en enskild källa berättat och det har inte gått att verifiera på något 

sätt, den typen av uppgifter har varit omöjliga att överhuvudtaget överväga att publicera. Vi 

har försökt undvika sådant som vi upplevt som tradering, där vi har haft skäl att tro att 

uppgifter spridit sig från mun till mun i flera steg. (Thurén 2013:8) 
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Skriftliga källor 

De böcker vi har använt har varit gediget genomarbetade. Boken South Africa and the 

global game: football, apartheid and beyond, används för undervisning på universitetet och 

består av olika forskares forskning i ämnet. Där finns källhänvisningar tydligt redovisade. 

 

More than just a game: football v apartheid, är stundtals lite svårare att utvärdera 

källkritiskt. Det tycks vara ett gediget utfört arbete men en del av informationen kan kritiseras 

för att dels vara inhämtade långt efter händelsen men också att vara lite anekdotisk och 

tendensiös. 

 

Vi har däremot endast använt dessa källor för att skapa oss en grundläggande uppfattning av 

fotbollens betydelse och utformning i Sydafrika, inget av den informationen finns i reportaget 

som sådant. 

 

Genreval 

Vi bestämde tidigt att vi ville följa Kjell Jonevret eftersom det mötet mellan en svensk 

fotbollstränare och en annorlunda kultur är intressant. Därför blev det också naturligt att inte 

skriva ett rent personporträtt på Kjell Jonevret, utan att fokusera på att skriva ett reportage. 

 

I boken Så arbetar en journalist beskriver Anna-Maria Hagerfors vad som krävs för att skriva 

ett reportage: 

 

”Ett välskrivet reportage tar hela din personlighet i anspråk och kräver både tid och 

omsorgsfullt arbete. Du arbetar med samma metoder som i all annan journalistik. Men du 

måste komma alltid närmare inpå livet.” (Amnestål & Tiger 2005:175) 

 

För oss innebar det ett krav på medvetenhet kring vilka vi var och varför vi var där. Vi 

arbetade för att ta så liten plats som möjligt och ta in så mycket som möjligt av det vi 

upplevde på plats för att på så sätt kunna levnadsgöra miljöer och personer. 

 

Lars J Hultén definierar ett reportage på följande sätt:  
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”Textreportage är en redovisning som återger en samtida (yttre) verklighet och som bygger 

på reporterns egna direkta på platsen gjorda iakttagelser och upplevelser, registrerade inom 

ganska kort tid i det självupplevdas form och med tidpunkt och plats väl preciserade” samt 

”Redovisningen har föregåtts av ett särskilt redaktionellt/journalistiskt initiativ och knyter an 

till det tidsaktuella perspektivets skeenden”. (Larsson 1998:15)  

 

Det passar mycket bra in på det vi har gjort, att besöka en plats (Johannesburg), skildra det 

som händer där (i Orlando Pirates och med Kjell Jonevret) inom ganska kort tid (två veckor). 

Vårt reportage uppfyller även de flesta av Sören Larssons tio nyckelord för ett reportage, med 

bland annat scener, handling och människor. (Larsson 1998:18-19) Ett av nyckelorden som 

vårt reportage dock inte innehåller är någon renodlad dialog, mest på grund av att vi inte var 

med om något replikskifte som vi tyckte var tillräckligt intressant eller relevant för att ta med.   

 

I och med att vi befunnit oss i en, för svenskar, exotisk miljö i Sydafrika passar 

reportageformen också bra för att kunna använda ett språk som gör att man försöker visa det 

man är med om, inte bara tala om vad som händer, och därmed skriva i scener. Målet är att 

försöka få läsaren att se det som händer i sitt inre. (Larsson 1998:13) Vi har försökt skapa en 

berättelse, vilket enligt Sören Larsson passar bra i reportageform. (Larsson 1998:14) 

 

Stilistik 

Den längre texten i vårt examensarbete är skrivet som ett reportage, där vi har försökt skriva 

en berättelse som ska väcka läsarens intresse och hålla intresset vid liv genom hela texten. 

Således har vi försökt använda oss av ett språk som genom målande bilder och sinnesintryck 

har mer liv än de nyhetstexter som både vi till vardags är vana vid att skriva på våra 

respektive arbetsplatser. 

 

Vi har lagt vikten på detaljer som höjer reportaget, som miljöbeskrivningar och 

känsloyttringar. Vi har även arbetat med att hålla språket så pass enkelt i texten att den ska 

kunna läsas av personer i de flesta åldrar och utbildningsnivåer. Till exempel kan specifika 

fotbollstermer vara svåra att förstå för den som inte följer fotbollen regelbundet. I vårt 

reportage fokuserar vi i en del av texten på att Kjell Jonevret vill få fler mittfältare att följa 

med upp i anfallen, det beskriver vi på olika sätt i olika delar av texten för att göra det så 
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enkelt som möjligt att förstå. Istället för att bara skriva att ”mittfältare måste erbjuda 

djupledshot” skriver vi också att ”få fler spelare att följa med i anfallen”. 

 

Reportageformen passar bättre än nyhetsformen för huvudartikeln eftersom historien och 

kronologin är viktig för att få hela bilden. Till skillnad från i en nyhetstext ville vi inte berätta 

”det viktigaste först”, vi ville inte ta den rakaste vägen till ”svaret”, som Anders Sundelin 

beskriver nyhetsartikeln (Sundelin 2008:12-13). Anders Sundelin liknar även reportaget vid 

ett vittnesmål, där författaren berättar sina egna upplevelser och vad den har varit med om. 

Det skiljer reportaget från den mer strikta nyhetstexten.  

 

Vi använde oss mycket av olika scener för att skapa krokar att hänga upp det vi vill berätta på. 

Vi försökte skildra så många intressanta och relevant miljöer som möjligt samt fylla dem med 

innehåll som gör att det blir en bra kronologi i berättelsen. Vi försökte dessutom fylla 

scenerna med mer innehåll än det som Anders Sundelin beskriver som det tidningsklassiskt 

enkla och tråkiga, där det blir som en rapport från ett möte snarare än en berättelse (Sundelin 

2008:94-95). Vi ville få läsarna att föreställa sig situationerna vi var med om genom att 

beskriva mer än bara var vi befann oss, exempelvis när vi var hemma hos Kjell Jonevret. 

 

Bortsett den första scenen som är en tillbakablick till när Kjell Jonevret presenterades som ny 

tränare för Orlando Pirates finns det en kronologi genom hela reportaget. Sedan gör vi även 

några ytterligare tillbakablickar, men då genom att Kjell Jonevret eller andra personer får 

berätta genom citat. 

 

Vi valde att använda oss av ett ”vi” i texten, detta för att man ska känna ytterligare närhet till 

händelserna och att vissa saker är svåra att berätta utan att ha ett berättarjag närvarande, 

exempelvis när han plockar upp oss utanför hotellet eller när vi är hemma hos honom och blir 

serverade kaffe.   

 

Trots att ingen av oss är vana vid att skriva längre reportage med ett lite mer livfullt språk 

tycker vi att vi har lyckats få ett bra flyt i storyn som gör att det är lätt att hänga med och att 

det är lagom många scener och händelser för att det ska bli intressant. 
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Sidovinklarna, det vill säga texterna där Kjell Jonevret pratar om tiden i Djurgården och det 

svenska landslaget, är skrivna mer som vanliga nyhetstexter utan några miljöbeskrivningar 

och med ett mer strikt språk. I och med att de texterna endast handlar om saker som har varit 

är det vad han säger som är intressant där, och inte miljön vi befinner oss i när vi pratar om 

det. Det är en stil av språket som vi båda känner oss mer bekväma med och där det är lättare 

att hitta rätt i tonen.  

 

Anpassning till publik 

Vårt reportage handlar i grund och botten om fotboll. Därför var det naturligt att försöka 

anpassa reportaget till en sportintresserad publik. Men sportjournalistiken skiljer sig också 

bland olika medier. 

 

Vi började därför fundera kring lämplig plattform för publicering. Vi insåg snabbt att den 

typen av långa reportage som i grund och botten handlar om fotboll brukar publiceras i 

magasinet Offside. Offside arbetar mer med längre reportage, håller oftast en stilistiskt högre 

nivå och brukar innehålla iakttagelser som är intressanta även för den som inte har fotboll 

som främsta intresse. 

 

Med detta som utgångspunkt har vi fokuserat på att skriva ett reportage som ska kunna 

uppskattas av såväl den som är fanatiskt intresserad av fotboll som den som är intresserad av 

det Sydafrikanska samhället. 

 

Under resan började vi fundera kring andra typer av publiceringar, främst i sportdelen av 

kvällstidningarna. Eftersom den här typen av långa reportage inte är särskilt vanligt 

förekommande i kvällstidningarna tvingades vi fundera kring hur en alternativ publicering 

skulle utformas. 

 

Därför valde vi under arbetets gång att plocka ut den delen av materialet som hade högt 

nyhetsvärde i kombination med relativt liten relevans för Sydafrika. Exempelvis en del där 

Kjell Jonevret talar ut om tiden i Djurgården, då han gick från väldigt hyllad till att få 

sparken. Även en del där Kjell Jonevret pratar om sin tid som assisterande tränare och spion i 

landslaget och där han pratar om dåvarande förbundskaptenen Erik Hamrén och lagets 

superstjärna Zlatan Ibrahimovic. 
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Det ger oss flera möjligheter. Dels att öka antalet publicerade tecken. Dessutom kan de 

artiklar med nyhetsvärde fungera som intresseökande för reportaget som helhet. Det blir 

också mer lättillgängligt för läsaren (Häger 2014:53). 

 

En tänkt publicering i en kvällstidning ställer också andra krav på anpassning. Bland annat 

ökar kravet på videomaterial, eftersom startade videoströmmar är en viktig inkomstkälla för 

kvällspressen. Eftersom teve är ett känslomedium (Häger 2014:53) arbetade vi mycket med 

att fånga just dessa i vårt rörliga material.  

 

Reportaget är längre än de flesta reportage som går att läsa i kvällstidningarnas 

pappersversioner, men med de nya möjligheterna som internet erbjuder har vi under de 

senaste åren fått se Aftonbladet och Expressen publicera ett flertal reportage av liknande 

längd. 

 

I ett reportage är det viktigt att använda bilder. Särskilt när miljön är så intressant som 

Sydafrika ändå får anses vara. Eftersom den tänkta publiceringsformen är ett reportage på 

webben är det viktigt att bilderna fungerar som en fördjupning (Häger 2014:324), utöver att 

locka till läsning. Därför fokuserade vi på att försöka fånga händelser och skeenden i bilderna. 

 

Etik 

I och med att vi har kommit både Kjell Jonevret och Orlando Pirates nära är etikaspekten 

något vi funderat kontinuerligt över under hela examensarbetet. Det har varit viktigt för oss 

eftersom en avsaknad av självreflektion riskerar att moraliska dilemman göms undan och att 

etiken blir en dekoration (Ekström & Nohrstedt 1996:154). Gentemot Kjell Jonevret har vi 

hela tiden varit tydliga med att detta i första hand är vårt examensarbete, men att vårt mål är 

att sälja in reportaget till någon redaktion hemma i Sverige. Gentemot klubben har vi, på Kjell 

Jonevrets inrådan, tryckt mer på att vi är studenter och att vi gör vårt examensarbete.  

 

I och med att Kjell Jonevret varit med på det vi vill göra och han har stort inflytande i klubben 

gick vi på hans linje, annars var risken att vi hade kunnat stöta på mer problem från klubbens 

sida. I vår ”officiella” kommunikation med klubben berättade vi att vi är studenter på 

Stockholms Universitet som gör ett examensarbete där vi skriver om Kjell Jonevret och 
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Orlando Pirates. Vi fick inga frågor eller restriktioner om ifall texten skulle publiceras 

någonstans, och i och med att Kjell Jonevret är okej med våra intentioner känner vi inte att vi 

har ljugit. Hade vi gått ut hårdare gentemot klubben att vi satsade på att få reportaget 

publicerat i en svensk tidning finns risken att de hade stoppat oss från att få komma in och 

vara med på träningar och aktiviteter. Orlando Pirates är som tidigare nämnt en gigantisk 

klubb i Afrika, där journalister hålls på ett bekvämt avstånd. Därför gjorde vi bedömningen, 

efter Kjell Jonevrets rekommendation, att hålla vår roll som journalister lite under ytan. 

Gentemot ledarna i klubben var vi öppna med att vi var journaliststudenter och ville få vårt 

reportage publicerat, men för spelartruppen skulle det ha kunnat vara ett stressmoment med 

journalister så pass nära deras arbetsplats, av den enkla anledningen att de inte är vana med 

det och att det finns en misstro mot journalister. 

 

Med de vi pratat med i klubben ”on the record” för att eventuellt ha med i reportaget har vi 

varit tydliga med att det kan bli så att reportaget, med citat från dem, kan komma att 

publiceras i Sverige, men att de i sådana fall givetvis kommer få chansen att se sina citat 

innan.  

 

I och med att vi har fått komma så nära gjorde vi tidigt även en uppgörelse med Kjell Jonevret 

om att han skulle få titta igenom hela reportaget innan det lämnas in eller publiceras 

någonstans. Detta så att han ska kunna känna att han kan vara avslappnad med oss och inte 

hela tiden gå runt och tänka på vad han kan säga och inte säga. Han var hela tiden tydlig med 

att det är viktigt för honom att inte göra klubben upprörd över något han sagt som eventuellt 

publiceras i ett svenskt medium, då det med dagens digitala samhälle lätt kan nå Sydafrika 

och sydafrikanska medier, och ställa till problem för honom. Samtidigt har vi aldrig känt 

något behov av att inkludera delar och citat som kan ställa till problem för honom, då vi velat 

gå efter det som är relevant och intressant för reportaget. Samtidigt känner vi att vi hade 

kunnat stå på oss om det hade varit något ”känsligt” vi hade velat skriva som hade varit 

journalistiskt befogat som han hade varit mer tveksam över. Exempelvis skriver vi i 

reportaget om den bristande disciplin som finns i spelartruppen, och vi ger exempel på hur en 

del spelare missköter sig. Hade Kjell Jonevret ansett att vi inte borde ha skrivit om det hade vi 

tvingats resonera oss fram till ett sätt att göra det möjligt på, exempelvis utan citat från 

honom. Att skriva om hur disciplinen brister har varit nödvändigt för oss i arbetet eftersom 

det är en betydande del av Kjell Jonevrets utmaning i klubben, därför hade det inte kunnat 
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utelämnats. Därmed anser vi inte att vi har gjort oss skyldiga till något fel vad gäller 

självständigheten gentemot vår källa (Wahl-Jorgensen & Hanitzsch 2009:296). 

 

Det går också att applicera liknande tankesätt kring namnpublicering av specifika spelare. 

Under vår vistelse i Sydafrika fick vi vid ett par tillfällen om spelare som begått olika typer av 

brott. Publicitetsreglerna stadgar att man noga ska överväga konsekvenserna av en 

namnpublicering (Journalistförbundet 2017). Vi har valt att inte namnge dessa spelare i 

onödan eftersom det knappast kan finnas ett uppenbart allmänintresse i Sverige. 

Publicitetsskadan skulle visserligen kunna anses vara liten, men eftersom intresset torde vara 

minimalt så spelar det ingen roll. 

 

Journalistförbundets yrkesetiska regler säger: ”Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, 

gratisresa eller annan förmån – och ingå inte avtal eller andra förbindelser – som kan 

misstänkliggöra din ställning som fri och självständig journalist” (Journalistförbundet 2017). 

Det handlar i stora drag om att man som journalist inte ska sätta sig i tacksamhetsskuld till 

den man ska bevaka (Häger 2014:361). Vi har spenderat mycket tid med Kjell Jonevret och 

han har bland annat skjutsat runt oss en hel del, vilket han själv alltid insisterat på, och bjöd 

dessutom på en kaffe vid något tillfälle, men vi tycker inte att det påverkar vår inställning 

kring hur vi framställer honom, utan det har snarare handlat om att han tyckt att det har varit 

trevligt eller inte haft något annat att göra snarare än att han försökt vinna tacksamhetspoäng 

hos oss. Vi fick dessutom biljetter till matcherna, men det hade med vårt arbete att göra att få 

komma in och se hur det är kring matcherna, vilket är motiverat enligt Häger (Häger 

2014:361). 

 

Erfarenheter under examensarbetet 

Max 

Examensarbetet har varit både långt och innehållsrikt för mig med många erfarenheter och 

lärdomar. Resultatet av reportaget blev till slut bättre än vad jag vågade hoppas på när idén 

kläcktes runt månadsskiftet februari/mars. 

 

Under perioden som vi har jobbat tillsammans har jag och Hampus delat upp arbetet i mer 

eller mindre tydliga ansvarsområden. Jag har hela tiden varit den som haft kontakten med 

Kjell Jonevret och de flesta andra nyckelpersoner. Detta dels för att jag fixat fram 
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kontaktuppgifterna men också för att jag, i och med mitt arbete, har snäppet mer koll på Kjell 

Jonevret och ämnet vi skriver om, även om det mesta med Sydafrika och Orlando Pirates var 

nytt för mig.  

 

Jag skulle främst säga att jag har utvecklat min förmåga att skriva reportage. Tidigare under 

min journalistkarriär har jag mest skrivit nyhetstexter eller texter som till allra största del 

handlar om att jag gör en intervju och sedan ”refererar” den på något sätt. Här fick jag träna 

på det som av fotbollsmagasinet Offsides chefredaktör Anders Bengtsson brukar kalla för ”the 

art of hanging around”, det vill säga att följa med en person i en miljö för att sedan skildra det 

på ett intressant sätt, att det inte bara ska bli en intervju där personen kommer till tals. Jag har 

jobbat med att ta anteckningar och inte bara spela in samtal, vilket fungerade bättre än jag 

trodde och där anteckningarna blev till stor hjälp när vi började skriva reportaget.  

 

Att dessutom jobba i ett annat land med en mycket annorlunda kultur har varit väldigt 

utvecklande. Det har gett nya perspektiv och gjort att man alltid var tvungen att vara på tårna 

för att hänga med i svängarna. 

 

Jag är en person med ett stort kontrollbehov, därför var det också lärorikt för mig att jobba i 

grupp. Ett ”problem” jag haft under projektets gång har handlat om att släppa taget kring vissa 

områden där vi delat upp ansvaret, och lita på att min partner tagit hand om sina 

ansvarsområden på ett bra sätt, vilket han också gjort.  

 

Allting sammantaget är jag mycket nöjd och stolt över det vi lyckades få ihop i slutändan, en 

intressant och spännande berättelse om Kjell Jonevret och Orlando Pirates. 

 

Hampus 

Examensarbetet har varit ett projekt som löpt över lång tid och där man har tvingats ta ansvar 

för sitt arbete i alla delar. Att ha lång tid på sig är i grunden en välsignelse, dock tenderar 

åtminstone jag att då skjuta upp saker och ting. Under detta arbete var det några veckor då vi 

väntade på klartecken för att kunna boka resan. Den tiden använde vi till research, men vi 

borde egentligen ha jobbat vidare med en alternativ idé lite hårdare än vi gjorde. 
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Väl på plats förlöpte arbetet bra. Vi hade i viss utsträckning lite olika ansvarsområden, för 

mig var det nyttigt att lämna över kontroll och ansvar för vissa delar. Det gjorde också arbetet 

enklare och i slutändan också bättre. Jag ansvarade bland annat för foto, något jag inte ägnat 

mig åt tidigare och som därför var mycket lärorikt. 

 

Vår research var inte särskilt svår, i egenskap av fotbollsintresserad fanns det inga 

intellektuella trösklar i arbetet. Det som var lite svårare var att tillgången på information inte 

alltid var så god. 

 

Jag har inte skrivit särskilt många reportage tidigare, och särskilt inte så långa som detta. 

Därför var det en utmaning att hela tiden försöka tänka på olika scener som skulle lyfta 

texten. Under arbetet transkriberade vi kontinuerligt alla intervjuer vilket var mycket 

värdefullt när vi satt och skrev reportaget. 

 

Jag hade gärna kommit längre vad gäller fotbollens koppling till apartheid. Där finns 

spännande saker att skriva om. Men när vi väl fick så pass omfattande tillgång till klubben så 

valde vi att fokusera på det. I viss utsträckning kan jag tycka att det var synd. 
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