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förOrd

Havet har förmågan att ge människan hennes rätta proportioner. Mot hori-
sonten, dimman, vindarna och strömmarna, mot dessa eviga krafter framstår 
ens egen existens som parentetisk. Men det är inte bara den egna obetyd-
ligheten man upplever; varje seglats ställer också ens mänskliga förmågor och 
kunnande på prov. Det vilda kan förstås, det okända kan utforskas, grynnor 
och skär kan undvikas.

Denna dubbelhet har gjort metaforiken kring sjöfart långlivad. Aristoteles 
använder den flitigt när han vill tydliggöra sina resonemang om kunskapande 
och etik. Med en blinkning till honom fortsätter jag traditionen i Reporterskap 
– äventyr, irrbloss och dygder. Mitt arbete fokuserar inte bara den enskilda 
reportern, mina ambitioner har också varit normativa, jag vill bidra till gott 
reporterskap.  Den läsare som söker en kritisk genomlysning av medieorga-
nisationerna kommer därför inte att hitta mycket material i denna skrift. Lika 
lite faktiskt, som man hittar resonemang om rederierna hos antikens filosofer. 
Vad som däremot finns i rikliga mått är berättelser om sådana dilemman re-
portrar ofta upplever och om olika sätt att hantera prövningarna.

Berättelserna är grunden för undersökningen och förutsättningen för be-
rättelserna är samarbetet mellan mig och 17 reportrar, som alla har lång yr-
keserfarenhet. Själv har jag arbetat som skrivande reporter i 20 år och därefter 
som lärare i journalistik  ytterligare ett decennium. Min egen förtrogenhet 
med journalistikens verklighet har haft stor betydelse både för samtalen och 
för tolkningen av dem.

Reportrarnas beredvillighet att dela med sig av sina yrkeserfarenheter har 
varit ovedersäglig från början och genom hela fältarbetet. De har utan ersätt-
ning avsatt ledig tid. Projektet har genomförts helt utan stöd eller inbland-
ning från medieföretag och branschorganisationer, vilket inkluderar facken. 
Förutsättningen har i stället varit varje deltagande reporters starka personliga 
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engagemang i det yrke, där motstridiga intressen ofta gör att den enskilde 
riskerar att tappa orienteringen.

Reportrarnas exempel – eller snarare en bråkdel av dem – behandlas i 
kapitlen 5 – 11, där kapitel fem innehåller de erfarenheter som engagerade 
dem mest. Samtalen återges med en del av sin talspråkliga karaktär bibehållen. 
Berättelserna i kapitel fem utgör även grund för struktur och tolkning. Sålunda 
presenteras reportrarnas yrkespraxis i relation till sex olika sammanhang i de 
efterföljande sex kapitlen. Ytterligare läsanvisning för empirin finns i slutet 
av kapitel fem.

Under arbetets gång har de praxisfilosofiska resonemangen stått fram som 
allt mer betydelsefulla och därför hittar man denna teoretiska bas redan i ka-
pitel två, följt av en kort sammanställning av några tidigare praxisfilosofiska 
projekt. En översikt av tidigare journalistik- och medieforskning har därmed  
fått maka på sig till kapitel tolv, och här har jag explicit sökt sådant material 
som fokuserar reportern och hennes arbete. Att den teoretiska tyngdpunkten 
förskjutits under färden röjer sig också i det att avhandlingsarbetet startade 
på Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation i Stockholm 
men avslutas på Kungliga Tekniska Högskolan.

Sålunda var det nyligen bortgångna Britt Hultén, vän, prefekt och docent 
på JMK, som initierade samarbetet med Ingela Josefson, professor i arbetslivs-
forskning på Södertörns högskola och i Bodö. Ingela Josefsons engagemang 
har hjälpt mig över många svårigheter, inte minst vad det gäller metodproblem 
och detta att få teori och empiri att kommunicera. I sista fasen av avhandlings-
arbetet har även Bo Göranzon, professor KTH, och Torsten Thurén, docent 
JMK, fungerat som handledare.

Arbetet har delvis finansierats av Humanistiska fakulteten vid Stockholms 
universitet genom en tvåårig fakultetstjänst, samt genom ett årslångt projekt-
stöd från Rådet för Arbetslivsforskning. Jag har också fått två stipendier, ett 
från Wahlgrenska stiftelsen och ett donationsstipendium från Stockholms 
universitet.

I övrigt har jag med fullständig tillförsikt lutat mig hejdlöst mot nära och 
kära. Oavsett om förslagen i den avslutande diskussionen i kapitel 13 anses 
för djärva eller inte har detta arbete ändå till fullo bekräftat mina hypoteser 
och förutfattade meningar vad det gäller tilltron till mina vänner.

Åbäcke i oktober 2001
Inger Orre
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kApITel 1: InlednIng

repOrTerSkAp

Reportrarna verkar vid journalistikens front. De belägrar minist rars bo   städer, 
pumpar överlevande på ögonvittnesskildringar, sitter av rättegångar och full-
mäktigemöten, huttrar på pimpeltävlingar och skålar på invigningar. Ofta 
kritiseras reportrar för hänsynslöshet, ytlig het och lögnaktighet av de med-
borgare, vars talan de lika ofta påstås föra. I många sammanhang får report-
rarna förkroppsliga journalistiken, ibland även massmedierna, vilket är lika 
fel som att sätta likhetstecken mellan exempelvis målare och konsthandel. 
Massmedierna är den organiserade verksamhet – oftast affärsmässig – som 
bland annat utgör reportrarnas kanal till allmänheten men med lika stor rätt 
kan betecknas som en marknadsplats – en postmodernismens motsvarighet 
till Djema el Fna, gycklarnas torg i Marrakesh – där varje besökare är en vand-
rande affärsmöj lighet, någon som förhoppningsvis kan övertygas om behov 
hon sekunden innan inte kände till.

 Detta att reportrarna mer eller mindre mot sin vilja får ge kött och blod inte 
bara åt journalistiken utan åt hela massmediebranschen är värt att påminna 
om, men är ingen ny upptäckt. I en av de första svenska handböckerna för 
journalister ger en tidningsman, USA-utbildad i början av 1940-talet, sin 
bild av reportern1:

Faktum är att reportern i de flesta fall är den ende medlemmen på redaktionen, som 
allmän heten kommer i kontakt med, och dess bedömande av tidningens karaktär 
beror nästan helt på det intryck den får av dess utsände representant; hans egenskaper 
blir tidningens; om de är dåliga återfaller detta på tidningen. Det är därför viktigt 
vilka reporters tidningen väljer; på denna omständighet hänger stundom tidningens 
popularitet. 

Med den skillnaden att teve i dag ger allmänheten en känsla av att den är bekant 
också med programledare och nyhetsankare, har föreställningen om reportern 
som mediets representant kvar sin giltighet. I de diskussioner som förs om 
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journalistik och massmedier, befinner sig dock sällan re portrar i det främsta 
ledet. Nej, där framträder företrädesvis chefredaktörer, ansvariga utgivare och 
ägare. Ännu mindre har reportrar varit synliga i forskningen, undantagna då 
de berömda skribenter som fått sitt arbete analyserat, oftast i litteraturveten-
skapligt inriktade undersökningar. Betecknande är att de studier som den 
amerikanska sociologen Gaye Tuchman genomförde vid en teve-station och 
en morgontidningsredaktion i slutet av 1960-talet och vid mitten av 1970-ta-
let ännu är ett arbete som det ofta refereras till, när det gäller fältforskning om 
journalistik.2 Inte förrän under 1990-talet inleddes projektet Jour nalistikens 
normer, det första svenska forskningsprojektet med ambition att utforska 
journalistikens praktik. I sin slutrapport benämner Mats Ekström och Stig 
Arne Nohr stedt praktiken ”ett sjunket Atlantis, en på det hela taget förlorad 
kontinent om vilken man har förvånansvärt lite kunskap”.3 

Jag återkommer till rapporten Journalistikens etiska problem på flera ställen 
i den här texten. Liksom Ekström och Nohrstedt har jag velat komma nära 
journalistikens praktik. Men medan de är inriktade på förhållandet mellan 
organisation/redaktion och vad de benämner handlingsmönster 4, och inte 
intresserar sig för ”individnivån, dvs jour nalisters varierande erfarenheter och 
värderingar”, har jag tvärtom kon  centrerat mig just på den individuella repor-
tern och hennes före ställ ningar om sin yrkesutövning. Om man med Ekström/
Nohrstedt kan påstå att tidigare forskning i stort sett förbisett att undersöka 
hur redaktioner fungerar, så var yrkesutövarnas personliga erfarenheter och 
tankar kvar i det fördolda även efter deras slutrapport, ett förhållande som jag 
med min undersökning vill ändra på.

 Metodologiskt och teoretiskt ansluter min studie till den arbetslivsforsk-
ning som bedrivs med praktisk filosofi som bas och yrkesutövares reflexion 
över konkreta erfarenheter som verktyg. Forskningsområdet började for meras 
i mitten av 1970-talet, då humanisten och arbetslivsforskaren Bo Göranzon 
sökte efter en kunskapsteori för sitt arbete med konkreta fallstudier för att 
undersöka konsekvenserna av den tilltagande datoriseringen av arbetslivet. 
Bergenfilosofen och Wittgensteinuttol karen Kjell S. Johannessen var då redan 
sysselsatt med att undersöka och utveckla teorier om relationer mellan praxis 
och begreppsbildning och i för längningen alternativa perspektiv på kunskap. 
Hans arbete skulle visa sig vara fruktbart att anknyta till denna gren av arbets-
livsforskningen. Central i denna syn på kunskap är insikten om att viktiga 
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aspekter inte är möjliga att uttrycka verbalt. Kjell S. Johannessen beskriver 
hur han på 1960-talet grubblade över konsthistorikers kunskap.5

De kan urskilja de finaste stilistiska nyanser i ett måleri, men inte redogöra teoretiskt 
för detta slags kunnande. Det kom för mig att det hos denna yrkesgrupp fanns ett 
inslag av tyst kunskap som primärt kom till uttryck i den den form av förtrogenhet 
man visade i umgänget med olika slags stilistiska uttryck och den form av förfinad 
perceptuell färdighet man hade utvecklat. Efter en tids experimenterande med andra 
språkliga uttryck, bland annat ”intransitiv kunskap”, valde jag att använda beteck-
ningen ”tyst kunskap” om detta vanskligt artikuler bara inslag i konsthistorikernas 
yrkeskunnande.

Bo Göranzon och Kjell S. Johannessen, samt ett växande antal arbets  livsforskare 
med liknande utgångspunkter och inriktning, fortsätter att tillsammans och 
var för sig undersöka kunskap och praxis, särskilt bland yrkesutövare. 

Reporterarbetet, och journalistiken i sin helhet, omges av etiska och mo-
raliska imperativ men också av stereotypa föreställningar och klichéer om 
vad yrket går ut på. Med tanke exempelvis på att reportrar förutsätts granska 
samhället, är det rimligt att se bedömningsförmåga som en central aspekt 
av deras yrkeskunnande. Praxisforskningens metoder och praktisk filosofi 
ger möjlighet för forskare att tillsammans med praktiker pröva och omprö-
va erfarenheter och tankar om det om råde de utforskar. I detta projekt har 
jag tillsammans med 17 reportrar i tre grupper under lång tid – fältarbetet 
har löpt över flera år – disku terat yrkets praktik. Mitt syfte har inte varit att 
göra någon äreräddning av en vanhedrad yrkesgrupp utan snarare att bättre 
förstå de av vägningar, som reportrar gör och hur de integrerar sin moral i 
yrkesarbetet. Med denna förståelse kan diskussionen om journalistik och om 
yrkeskun nande vidgas, och helst kompliceras.

Här, redan i inledningen, vill jag ge en föreställning om den stämning som 
rådde under våra gruppmöten och om de problem och möjligheter som togs 
upp under resonemangen. Samtidigt ger jag en antydan om angreppssätt och 
metoder. Det här samtalet fördes under mitt första möte med sex reportrar 
som arbetar utanför storstadsregionerna. Temat var ”Vad en duktig reporter 
kan” och dialogen hade glidit in i ett resonemang om svårigheten att upptäcka 
och hålla fast vid sådant som är viktigt att berätta, men som i förstone inte 
framstår som väsentligt. 

Ett vanligt bekymmer är att rutiner och redaktionella villkor begränsar 
synfältet och hand lingsberedskapen mer än vad yrkesutövaren skulle önska. 
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Ibland gör reportern inte så bra ifrån sig, som hon anser att hon borde.
Alkestis6:
– Sånt har vi alla lämnat bakom oss med ångest. Jobb där vi gjort 15 cen-

timeter med bild, fastän vi visste att det fanns massor som hade kunnat bli 
en så bra grej. Men man orkar inte förklara för den stressade nyhetschefen 
och man orkar inte kämpa till sig tid. Och kanske är man för lat helt enkelt.

Men med åren har det blivit jobbigare att fuska, framhöll Nestor. Han 
tycker det är alltmer besvärande att ila förbi sådant, som han anser borde 
undersökas.7 

– Jag vet inte om det hör hit, men jag sitter i en mansjour som har tele-
fonjour. En kväll ringde det en man som klagade över att han hade fått fel 
på bilen, men egentligen hand lade det om hans umgänge med barnen. Bilen 
säckade och han kunde inte åka och hälsa på dem. Så där är det ofta. Man 
åker ut på nåt, sen visar det sig vara mycket mer än vad man trodde. Hur man 
än gör blir det jobbigt. Struntar man i det så blir det jobbigt, men genomför 
man det så är det också jobbigt. Det är lättare med nån som slagit en annan 
på käften. Bara att berätta; punkt och slut. Jag skrev om någon som hade fått 
revisors an märkningar i dag. Väldigt enkelt.

Juno inflikade att det är viktigt att kunna ta strid i alla led, och att det är där 
man behö ver sin erfarenhet. Det gäller att kunna hävda sitt yrkeskunnande 
både i fältarbetet och i gestaltningen av det man har samlat in. Själv hade jag 
i förväg betonat att jag var särskilt angelägen om att reportrarna skulle utgå 
från sina personliga erfarenheter i yrket och Alkestis annonserade att hon 
hade en ganska färsk erfarenhet som knöt an till samtalsäm net. Det gällde ett 
reportage om en före detta punkdrottning, som meddelat en av redak tionens 
fotografer att hon kunde tänka sig att bli intervjuad.8

– Nyhetschefen tyckte det lät spännande. Han mindes bilderna på dem med 
hundhals band och taggigt hår. Så åkte vi ut och jag blev så fascinerad. Hon 
satt nu i ett gammalt ruckel på landet, var vegetarian och eldade i vedspis. Sen 
hade hon massor med jättebra amatörbilder från punktiden.

Expunkdrottningen berättade och Alkestis och fotografen blev alltmer in-
tresserade. Men efter två timmar var det slut på friden.

– Då började nyhetschefen ringa; ”Vafan håller ni på med?”, ”Vi är inte 
klara än”, ”Men för i helvete!” Tja, så åkte vi hem då, och chefen sa ”Vi tar 
det till i morgon”. Men jag sa att vi måste dit igen för att kolla på några bilder. 
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Vi hade kommit på att det kunde bli ett jättebra mittuppslag, och jag kände 
mig så där inspirerad, precis full med bra prat minus9. 

Nyhetschefen var irriterad men Alkestis stod på sig och fullföljde jobbet, 
som hon hade tänkt sig. En ledig dag gick hon till redaktionen och skrev 
artikeln. Nyhetschefen blev nöjd.

– Han är inte omöjlig så. Jag fick säkert kompensation för extradagen också. 
Det mottogs nog välvilligt, när det väl var klart, men det var en strid för att 
ta sig dit. Jag är inte ensam om det, antar jag.

De andra markerade igenkännande. Nestor sa att kanske bör man som 
lokalredaktör vara ”lagom fyrkantig”; det vill säga rycka ut när brandkåren 
gör det och vara nöjd med sin insats; se till att snabbt och resurssnålt bevaka 
det som enligt kutymen ska uppmärk sammas. Balder erkände att han sällan 
brukade stanna kvar en extra stund, inte ens när han visste att det skulle kunna 
höja kvaliteten på hans artikel.

– Man måste iväg till nästa jobb.
Nestor tyckte att man ändå måste fundera över hur man hushållar med 

sitt liv.
– Om man ständigt går från jobbet otillfredsställd för att man skulle kunna 

ha gjort nästan allt det man gjort bättre... Ibland slår man sig fram, och det 
är roligt när det lyckas, men jag orkar inte alla dagar. Det är jävligt behagligt 
ibland att gömma sig bakom en be vakningslista med tre fyrkantiga, lagom 
svåra jobb som man ska göra. De är inte ovik tiga, men man behöver inte 
anstränga sig. Lever man så där med att inte anstränga sig, så blir det inte bra 
till slut. Då går man bakåt.

Balder, som har lämnat en tjänst som nyhetsreporter för frilansarbete, höll 
med om att det Nestor tog upp var ett av de stora bekymren, när han var 
anställd på lokaltidningen.

– Sorgligt är att man kunde vara tyst om en bra grej, något man visste 
skulle bli bra, därför att annars skulle man få fyra jobb. Var man tyst så fick 
man sina tre. Då gick man hem och mådde dåligt, och det var långa perioder 
jag gjorde så.

Juno som växlat mellan att vara reporter på radion och på lokaltidningen 
fyllde i:

– Och ofta är det så att det där jobbet man hittat på själv, det tycker de 
inte ens är bra. Då vill det till att man hittar någonting någonstans, som man 
kan skruva upp sig på.
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Nestor:
– Det gäller att hitta något som man känner, att det här måste jag berätta. 

Det kan vara i stort sett vad som helst. Att få göra det då. Det är väldigt härligt.

Reportrarnas meningsutbyte visar en klarsynt och självkritisk syn på de egna 
arbetsinsat serna, en inställning som sällan kommer fram i den offentliga de-
batten. Vad som antyds redan i detta samtal, och som blev tydligare ju längre 
projektet fortskred, är reportrars svårighet att jäm ka samman sina egna am-
bitioner i det praktiska arbetet med arbetsled ningens förväntningar på hur 
uppdragen ska genomföras. Många gånger upplever repor trar svårigheter att 
få gehör för en kursändring, när de i sitt insamlingsarbete upptäcker att en 
fråga är mindre entydig, än den kan te sig inledningsvis och från centraldesken. 
Samtidigt är det inte ovanligt att en arbetsledare, liksom i Alkestis exempel 
här ovan, visar sig bli påfallande nöjd, i efterhand när ett uppdrag väl blivit 
genomfört. Även om arbetet genomförts delvis – ibland helt – i strid med 
samma arbetsledares åsikter.

Beskrivningen ovan, med Alkestis reportage om expunkdrottningen som 
centralt exem pel, är en av många berättelser som utvunnits ur det samlade 
materialet. Vi har hållit sammanlagt 42 möten i de tre grupperna, vilket 
innebär närmare 100 timmars samtal. 

Projektet är inte en intervjuundersökning, om man med intervju menar ett 
samtal, där forskaren går igenom mer eller mindre strukturerade frågor och 
ser till att dia logen håller sig till just dessa. Jag har tvärtom avsiktligt avhållit 
mig från att styra sam talsgrupperna annat än genom att i förväg ange tema 
för varje möte. Det är ett rimligt förhållningssätt med den utgångspunkten 
att reportrarna deltar i undersökningen snarare än blir utsatta för den. I cen-
trum står yrkesutövar nas egna reflek tioner, deras personliga hållning i olika 
frågor. Därigenom skiljer sig den praxisinriktade arbetslivsforskningen från 
sådan som annars gärna har kollektivet eller organisationen i fokus och syftar 
framåt, mot förändring.

I andra sammanhang kan det anges som en poäng att olika yrkesgrupper 
inom exem pelvis ett företag genom diskussion försöker uppnå konsensus. 
Bland praxisforskare är det tvärtom det personliga kunnandet, den enskilda 
praktikerns reflektion, som identifieras i dialog med andra inom samma yr-
kesgrupp. Bengt Molander, professor i filosofi vid universitetet i Trondheim, 
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beskriver det som en ”reflektionens rörelse mot konkretion och närvaro”10 och 
en möjlighet att i dialogen upptäcka vad man inte tidigare insett att man visste: 

I denna mening är dialog något artskilt från debatt, diskussion och meningsutbyte 
med sikte på att komma fram till gemensamma ståndpunkter, gemensamma planer 
och så vidare.

Av ovan angivna skäl presenterar jag ett tämligen flödigt urval berättelser från 
grupp samtalen. I berättelserna begränsar jag mina tolkande kommentarer för 
att inte avbryta resonemang och tankegångar. Detta presentationssätt innebär 
inte att jag förhållit mig passiv till materialet. Urvalet utgör exempelvis en 
bråkdel av den totala mängden bandade och utskrivna samtal. Selektionen är 
inte slumpmässig utan resultat av min analys och tolkning. Jag undersöker de 
utvalda berättelserna i flera tolkningssammanhang och med hermeneutiskt 
meningstolkande metod.11

Längre fram ägnas metoder och material en närmare diskussion.

Genom att koncentrera mig på den enskilda reporterns praktik har jag velat 
passera de klichéer som skymmer yrkets verkliga möjligheter och risker, både 
inom och utom dess praxis. En stor del av journalistikforskningen bortser gär-
na från de indivi duella skaparna till de texter och inslag som möter allmänhet 
och forskare. Undantagen är litteraturvetenskapligt inriktade eller mass medie -
retoriska undersökningar, där enskilda re portrars arbete studeras. Dock nästan 
undantagslöst via deras egna och andras tryckta texter1.2 Det vanliga är annars 
att den journalistiska texten13 ses som kollektivt författad, eller kon cipierad 
och framfödd av en produktionsapparat, styrd av synliga och osynliga regel-
verk och krafter, omöjliga för individen att påverka. Yrkesutövarna inom detta 
ma skineri är reducerade till utbytbara produktionsfaktorer, till daglönare som 
medvetet eller omedvetet underordnar sig framför allt mark nads krafterna.14 
Journalistiken (verksamheten) beskrivs också som en institution med pre-
tentioner både på att företräda medborgarna och på att undersöka och tolka 
världen men utan att leva upp till dessa an språk.15 Ett annat perspektiv på 
journalistiken, är att betrakta dess utövare som nå got liknande en armé. Med 
ett sådant synsätt kan man hävda att varje individ är utbyt bar och i stort sett 
maktlös, medan den grupp hon tillhör har stort inflytande.16

 Med dessa perspektiv görs de individuella yrkesutövarna ointressanta. Den 
massmediala processindustrin fungerar med automatik, och dess produkter 
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är bland annat journalistiska texter, som visser ligen ofta är berättade och/eller 
undertecknade av reportrar, men deras verkliga författare är institutionen/
medieorganisationen. De här utgångspunkterna för studier av journalistik 
äger sin giltighet och är gängse. Mitt angreppssätt är ett annat.

 Jag koncentrerar mig på dem som har sina namn under journalistikens 
texter och vars ansikten och röster läsarna, lyssnarna och tittarna möter. En 
orsak är att jag anser att re porteryrket är på väg att döljas i den kollektiva be-
teckningen journalist, en ord som både fackförbund och arbetsgivare verkar 
vara på väg att tömma på sitt tidigare innehåll och ge ny bety delse nämligen; 
en person som arbetar i ett medieföretag och är ansluten till ett fackför bund 
med ordet ”journalist” i sitt namn. Men oavsett detta finns reporterns arbets-
uppgifter kvar i journalistikens centrum, och har – trots alla tekniska framsteg 
– knappast blivit lättare att klara. 

Som titeln anger behandlar detta arbete reporterskap, en sällan använd 
beteckning för reportrars yrkesutövning.17 Jag ger termen repor ter   skap något 
av samma laddning som sjöman skap, vilket betecknar vad som behövs för 
ett fackmässigt riktigt handlande vid framfö randet av ett fartyg. Även den 
amerikanska filosofen Martha Nussbaum ansluter till navi gationskonsten när 
hon talar om den aristoteliska etiken som en balansgång mellan det generella 
och det enskilda, och där det enskilda tillåts ta överhanden genom synsättet 
att en god regel är en sammanfattning av kloka val snarare än en slutgiltig 
domstolsinstans. 

It is not just that ethics has not yet attained the precision of the natural sciences ; it 
should not even try for such precision. As applied to particular cases, which are the 
stuff of action, geberal scientific accounts and defi nitions are woefully lacking, of 
necessity, in the kind of suitedness to the occasion that good practise would require.18

Aristoteles själv talar om vikten av att de resonemang som gäller handlingar, 
det vill säga praktik, varken kan eller bör uttryckas med exakthet. Hur man 
ska ta sig an de en skilda fallen är alltid beroende av de aktuella och specifika 
omständigheterna.

Just förmågan att i det enskilda fallet, dessutom ofta under tidspress, avgöra 
vad som är den lämpliga handlingen, utmärker såväl den skickliga reportern 
som den duktiga navi gatören, därför finns det goda skäl att använda begreppet 
reporterskap. När jag planerade och inledde undersökningen hade jag tänkt 
mig en ganska bred inriktning på olika aspekter av kunskap i reporterns yr-
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kesutövning. Jag hade exempelvis planer på att studera både arbetsprocess och 
färdiga texter. Efterhand och tillsammans med deltagarna kom dock moraliska 
och etiska perspektiv på yrkets praktik alltmer i förgrunden. Reportrar möter 
ständigt situationer, uttalanden och uppgifter som måste prövas och värderas. 
Inte sällan i strid med andra människors omdömen och åsikter. Förmågan att 
göra riktiga val är central i reporterns yrkeskunnande. I aristotelisk kunskaps-
syn räknas omdömet till den aspekt av kunskap som Kjell S. Johannessen med 
flera benämner förtrogenhetskunskap. 

Åtminstone sedan antiken har alltså människor grubblat över kunskap. 
Aristoteles både anslöt till och opponerade sig mot sin lärare och föregånga-
re Platon. Bägge filosoferna förmår fortfarande att engagera. Lundafilosofen 
Hans Larsson berättar hur han länge funderade över vad det var som gjorde 
att Platon ständigt var lika aktuell, ja enligt Larssons mening friskare än det 
mesta av dagens (1913) utläggningar om mänsklighetens frågor. Men så kom 
han på svaret: ”Platon har tagit upp frågorna i deras upprinnelse och funnit det 
läge, den konkreta situation, vari ett spörsmål födes. Detta första ögonblick 
bevarar alltid sin betydelse för oss”19, som han skriver i sitt förord till Platon 
och vår tid. Teoretiker i Platons efterföljd inom filosofin och annorstädes 
riskerar däremot alltid att bli antikverade, eftersom de bygger sina tankar på 
det redan tidigare uttänkta och teoretiserade. I det läget behöver man bara 
återgå till Platon för att friska upp sin förmåga att begrunda de eviga frågorna, 
framhåller lundafi losofen.

I analogi med Hans Larssons sätt att se på filosofin kan man hävda att det 
finns en risk att sådan forskning som i hög grad bygger sina teorier och slut-
satser på tidigare under sökningar förlorar eller aldrig uppnår kontakt med den 
praktik som den söker kunskap om. Svensk journalistikforskning är en ung 
disciplin och därmed ett område där de flesta forskare inlett sin bana på andra 
fält. Forskningsområdet präglas av en uttalad mångvetenskaplig ambition.20 
Något som däremot hittills inte utmärkt journalistikforskningen, till skillnad 
från ex empelvis medicinsk forskning, är en rörlighet mellan akademiskt och 
praktiskt arbete. Ytterst få forskare har någon nämnvärd eller rimligt färsk 
erfarenhet av arbete som utö vande journalister. Samtidigt är det en minskande 
andel av journalisterna som gör sig en egen akademisk väg in i yrket.21 Kanske 
är detta en del av förklaringen till ett icke bevisat men ofta diskuterat främling-
skap mellan journalistisk praktik och journali stikforskning. Det förekommer 
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att forskare inte medges tillträde till redaktioner, vars verksamhet de ön skar 
studera. Omvänt förekommer det också att forskare förefaller obe nägna att 
söka di rektkontakt med journalister.22 

Själv har jag med min långa erfarenhet som reporter inga svårigheter att 
söka upp och föra samtal med journalister. En risk jag däremot måste hantera 
är den att förblindas av min förtrogenhet. Jag hoppas att det decennium jag 
har varit borta från praktiken och en medvetenhet om denna risk, gjort att jag 
klarat en avvägningen mellan närhet och distans. Inom såväl journalistisk som 
vetenskaplig praktik finns dessutom sedan länge en ökande insikt om att den 
individuella utövaren alltid sätter sin prägel på det hon undersöker. Då blir 
det rimliga för hållningssättet inte att sträva mot en ouppnåelig objektivitet 
utan i stället att öppet begrunda och redovisa sina perspektiv. Medveten och 
perspektivisk subjektivitet kan snarare berika än hota forskningen till skillnad 
från snedvriden subjektivitet, då forskaren inte lägger märke till annat än det 
som stöder hennes egen uppfattning, påpekar Steinar Kvale i en utläggning 
om tolkning i samband med intervjuundersök ningar.23

En perspektivisk subjektivitet uppträder när forskare som intar olika perspektiv och 
ställer olika frågor till samma text kommer fram till olika tolkningar av meningen. 
En subjektivitet i denna mångperspek tiviska mening är en speciell styrka hos inter-
vjuforskningen.

Praxisforskningen kan ses i ljuset av Hans Larssons tankar om Platons friskhet 
och forsk ningens nytta av att emellanåt gå nära praktiken. Ambi tionen att 
undersöka och utveckla kunskap i samarbete mellan forskare och praktiker tar 
sig uttryck i projekt med skiftande metoder men alltid med praktisk erfarenhet 
i centrum. Ingela Josefson, humanistisk arbetslivsforskare, samar betar sedan 
många år med praktiker inom vården, framför allt undersköterskor och läkare. 
I sina projekt använder hon sin förtrogenhet med antikens filosofi och klassisk 
litteratur för att tillsammans med praktiker begrunda deras konkreta erfaren-
heter. Det gemensamma arbetet med denna koppling mellan humaniora och 
praxis utvecklar exempelvis förståelsen av den erfarna läkarens förmåga att 
göra medicinska bedöm ningar, en förmåga som långt ifrån enbart bygger på 
vetenskaplig skolning. Både praktiskt och teoretiskt ansluter mitt arbete till 
Ingela Josefsons studier.
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Svårfångat yrkeskunnande

Uttrycket professionell används i dagligt tal gärna som en synonym till yr-
kesskicklig, inte minst bland reportrar och andra journalister. 

En reporter som vill betraktas som professionell kan exempelvis fram hålla 
att hon förhål ler sig neutral och inte tar ställning i politiska frågor. Läkare och 
jurister för utsätts behandla sina pati enter och klienter likadant oavsett vilka 
de är och hur de uppträ der. Många reportrar uttalar en motsvarande syn på 
sitt arbete, vilket bland annat framgår av denna undersökning. Detta att tala 
om och betrakta sin publik, eller medborgarna i allmänhet, som potentiella 
kli enter och sig själv som deras ombud eller representant antyder att reportern 
ser sin yr kesutövning som något utöver lönearbete. I ett sådant synsätt ingår 
också uppfattningen att det hör till reporteryrket att påtala ”makthavares” 
övertramp mor regler och normer, skrivna och oskrivna, och kräva eller åt-
minstone föreslå, bestraffning. Reportrar talar gärna om läsarna, lyssnarna 
eller tittarna som sina uppdragsgivare, trots att de är anställda i helt ordinärt 
och marknadsmässigt skötta medieföretag. 

Ett annat vanligt sätt att tala om reporteryrket är att kalla det hantverk. 
Begreppen är inte valda av en slump utan uttrycker värderingar, men dessa 
värderingar kan vara svåra att identifiera, bland annat därför att begrepp, som 
exempelvis professio nell kan tolkas på många olika sätt och ges ytterst skif-
tande innehåll. Detta förhållande kan framstå som problematisk men också 
medge en fruktbar dialog. Jag kommer att se nare gå in på diskussionen om 
Essentially Contested Concepts24, vilket brukar översättas med i grunden om-
stridda begrepp. För att introducera mina utgångspunkter vill jag redan här 
beröra några begrepp och teorier om arbete. Reportrar beskrivs alltså ömsom 
som lönearbetande proletärer, som hantverkare och som professionella. En 
del kallas ock så – åtminstone av sig själva – för idealister. Beteckningarna är 
allt annat än entydiga, konturskarpa och varandra uteslu tande. De används 
ömsom förklarande och ömsom förbryllande. Här är dock några antydningar 
om den traditionella betydelsen av några olika kategorier yrkesutövare. Be-
teckningarna är inte oomstridda.
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Arbetaren
Arbetaren varken äger eller kontrollerar sina produktionsmedel. Arbetaren 
är inte arbets ledare för andra utan står själv under ledning. Hon har ingen 
särskild utbildning och är egendomslös men, till skillnad från slaven, inte 
livegen. Bengt Molander beskriver det som att taylorismens genomslag inne-
bar, att utövarna av arbetet reducerades till mottagare av order, vilket i sin 
tur kunde leda till att arbetarna själva vill ”...utföra arbetsuppgifterna så att 
resultatet godkänns samtidigt som de vill lämna sig själva som personer ut-
anför ar betet.”25

Hantverkaren
Karakteristiskt är att den enskilde utövaren har kontroll över och svarar för 
hela tillverk ningsprocessen, från råvara till färdig produkt.26 Ut bildning ge-
nom deltagande i arbetet, från lärling till gesäll och slutligen mästare med 
rätt att driva verkstad och självständigt ut öva sitt yrke. I varje steg prövades 
yrkeskunskapen av skrået. Under 1800-talet blev skillnaden mellan industri 
och hantverk allt otydligare. Motsättningarna ökade mellan verkstadsägare 
– som från början också var mästare – och gesäller. Hantverksarbetande var 
tidiga med att bilda fackföreningar, exempelvis typografer/konstförvanter. 

Professionell
Enligt klassisk samhällsteori ska en rad förutsättningar vara uppfyllda för 
att ett yrke ska räknas som en profession. Yrkeslegitimation och yrkesregler 
är traditionella karakteris tiska för de professionella, som därmed skaffar sig 
monopol på sitt yrke och en stark or ganisation vid sidan av sina arbetsgivare. 
Enligt den amerikanske sociologen Tallcot Par sons utmärks den professionella 
yrkes ut öva ren av följande förhållningssätt:
3  hon är inte känslomässigt engagerad i sina klienter; 
3  hon behandlar alla lika; 
3  hon arbetar för den allmänna välfärden samt; 
3  hon bortser från andra aspekter än exempelvis sjukdomen eller brottet.27 

Ytterligare karakteristika som brukar tillföras den professionella yrkesutövaren 
är, att hon har lång teoretisk utbildning krönt av en examen samt att hon 
tillhör en yrkessam manslutning med gemensamma värderingar, gemensamt 
språk och gemensam hand lingsetik.28
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Parsons teorier utvecklades och spreds på 50-talet. De fick stor betydelse 
i västerländ ska rationella samhällen med snabb utbyggnad av industri- och 
undervisningsväsende. Senare har dock många forskare funnit tilltagande 
svårigheter i användningen av begrep pet professionell. Det förmår inte läng-
re diskriminera mellan yrkesgrupper och inte heller beskriva de yrken som 
normalt räknas till professionerna.

När det gäller kopplingarna mellan begreppen ovan och reporteryrket, så är 
det numera sällan – till skillnad mot 1970-talet – någon reporter själv kallar 
sig proletär eller arbetare. Däremot är det inte så ovanligt att medieforskare 
framställer journalistikens arbetsprocess som en industri, varför dess anställda 
underförstått kan antas vara arbetare i den betydel sen att de förutsätts handla 
på order och sakna inflytande över sina göromål. 

Praktiker betecknar gärna reporteryrket som ett hantverk, kanske ett arv 
från den tid då volontärtjänstgöring var den vanligaste vägen in i yrket. Annars 
finns inte särskilt många likheter mellan reporteryrket och de traditionella 
hant verksyrkena. Reportern har exem pelvis varken kontroll över hela till-
verkningsprocessen eller någon realistisk möjlighet att självständigt utöva sin 
syssla. Hon kan knappast försörja sig på att sälja sina artiklar från ett torgstånd. 
Internet kan visserligen bli ett försäljningsställe för enskilda reportrar, men 
under överskådlig tid är de helt beroende av medieorganisationer som mel-
lanhand och kanal till läsare, lyssnare och tittare.

Medan andra blivit allt försiktigare i användningen av ordet profession 
med avled ningar, är beteckningen fortsatt populär både bland journalistikens 
utövare och forskare på området. Ett vanligt påstående är att ”jour nalistiken 
professionaliserats”, vilket ibland betyder att den inte längre har koppling till 
någon ideologi utan förhåller sig ”affektivt neutral” och ”universell” för att 
anknyta till Parsons krav och terminologi. Men att journalistiken professio-
naliseras, kan också helt enkelt betyda att massmedieföretagen börjar anställa 
människor, som mot betalning tjänstgör i arbets processen. Här är det ibland 
oklart inte enbart vad som avses med ”professionaliseras” utan också med 
”journa listiken”. Det är viktigt att observera begreppens mycket stora töjmån 
och därför avklingande innehåll.
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reporterskapets innehåll

Två av nyhetsorganisationernas deklarerade åtaganden och därmed repor-
terns huvud uppgifter sägs vara att i medborgarnas intresse informera om 
och granska samhället.29 Dessa två uppgifter, att informera och att granska, 
representerar också varsin utveck lingslinje till vad som idag ingår i reportrars 
yrkesutövning. 

 De (möjligen) tidigaste utövarna av den neutralt refererande jour na listiken 
var de romer ska skrivslavarna, som var satta att mångfaldiga nyheter för sprid-
ning.30 Slavarna be skrev efter diktamen aktuella händelser i Romarriket. Tex-
terna mångfaldigades och sål des. Så småningom utvecklades aktiviteten i 
dessa skrivfabriker till en sådan intensitet och periodicitet att tidningen ”acta 
diur na” (ung. dagens nyheter) var född. Initiativtagare till detta företag var 
Caesar och texterna utgjordes både av kungörelser och hovnyheter.31 Som 
en analogi i ett annat perspektiv och som andra pionjärer på reporteryrkets 
utveck lings linje föreslår jag antikens filosofer. Både filosofer och skrivslavar 
hade språket som sitt instrument. Den avgörande skillnaden var att den ene 
försökte formulera sina egna undersökningar och tankar om tillvaron, medan 
den andres uppgift var att nedteckna sina herrars tankegods.

Journalistikens berättelser har ytterligare ett ändamål, ett som av många 
anses vara det i dag dominerande; nämligen att roa. Även re portrarnas funk-
tion som producenter av un derhållande berättelser, kan spåras långt bakåt i 
historien. Ett stråk kan dras till den ro merska antikens scurra och hans efter-
följare; medeltidens, renässansens och barockens hovnarr. Scurran beskrivs 
som ”... en individ som förvärfvar sitt bröd genom lustigheter, t. ex de af 
Phaedrus omnämnda snyltgäster, som roade sin patron och hans gäster med 
att härma en gris.”32 

Skrivslaven, filosofen och scurran hade olika uppdrag och samhällsställ-
ning. Men i reporterskapet förenas deras uppgifter. Åtminstone i teorin förut-
sätts nämligen varje re porter kunna både informera och granska samt gestalta 
resultatet av sitt insamlings-, ana lys- och tolk ningsarbete på ett både sakligt 
och fängslande sätt. I praktiken är det dock inte ovanligt att nutida utövare 
av reporteryrket, liksom sina antika föregångare, koncen trerar sig på någon av 
de tre komponenterna rekapitulation, undersökning och gestaltning. 
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Resorbera och rekapitulera
James W Carrey diskuterar hur framväxten av den ”objektiva” jour nalistiken 
vid förra se kelskiftet samtidigt innebar, att det dokumentära skrivandet i pe-
riodiska skrifter övergick från litterär genre till tekniskt skrivande. Carrey 
beskriver processen som en avintellek tualisering av yrket och en förvandling 
av dess utövare till mäklare av symboler.33 Där blir det viktiga inte att an-
vända och utveckla sitt intellektuella kunnande som kritiker, ut tolkare och 
nutidshistoriker utan snarare att träna sin tekniska färdighet i att översätta 
specialistspråk till lättbegriplig prosa. 

Den ”objektiva” journalistiken utvecklades parallellt med den snabbt fram -
växande in dustrialismen i USA, och det av strikt kommersiella skäl. För att 
kunna bli en mass-spridd och därmed lönsam tidning måste en publikation 
passa alla läsare oavsett politisk hemvist. Ingen grupp skulle känna sig utan-
förställd. De amerikanska telegrambyråerna var först med denna nya typ av 
journalistik. Reportrarna instruerades att varje distribuerad text måste vara 
acceptabel för såväl demokratiska som republikanska prenumeranter. 

 Kanske kan dagspressens notisjägare, ortsmeddelare, radskrivare, telefon-
mottagare ses som 1900-talets skrivslavar. De utförde sina uppdrag i enlighet 
med önskemål från beställaren, som kunde vara redaktionen men kanske 
dessutom en förening som ville få något publicerat i tidningen. Kyrkvärdar, 
lärare och föreningssekreterare var vanligt före kommande skribenter i lands-
ortstidningarna så sent som på 1970-talet. 

 Det objektiva reporteridealet, vars praktik vanligtvis byggde på att yrkes-
utövarna sammanställde andrahandsuppgifter, växte fram parallellt med och 
lämpade sig utmärkt även för den svenska pressens utveckling från ideologi-
styrning till marknadsanpass ning.34 En tidning med ”neutral” hållning har 
alla läsare som potentiella köpare, medan en öppet ideologisk produkt har en 
snäv kundkrets.35 

 I dag är föreställningen om den objektiva journalistiken mer nyanserad. 
Det vanligaste synsättet är numera att varje berättelse – även de dokumentära 
– är konstruktioner präglade av individers och gruppers attityder och värde-
ringar. Allt färre hävdar att de journalistiska berättelserna speglar verkligheten.

 Däremot domineras fortfarande journalistikens utbud av den refererande 
texten, det vill säga den gestaltningsform, som bygger på insamlade andra-
handsuppgifter och där det berättande subjektet är frånvarande. Dess stil är 
objektiv vilket inte innebär ett objektivt förhåll nings sätt till innehållet.
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Undersöka och resonera
Reportrar som medvetet och konsekvent eftersträvar att bredda och fördjupa 
sin förmåga att undersöka, tolka och gestalta omvärlden med utgångspunkt 
i sin egen samlade livser farenhet och kunskap, kan ha extraorganisatoriska 
ambi tioner. Är de anställda betraktar de i så fall sin tjänst som en överens-
kommelse, vilken de är beredda att ompröva om anställningen skulle medföra 
krav, som inte är förenliga med hur de vill utöva sitt reporterskap. 

 I analogi med antikens filosofer ser dessa reportrar som sin uppgift att 
undersöka, tolka, reflektera över och berätta om världen och tillvaron för 
sina medmänniskor. De an ser sig vara personligt ansvariga för att arbetet 
utförs i enlighet med etiska regler, yrkes regler och avtal. Men framför allt 
i linje med deras egna ambitioner. Med ett sådant perspektiv överskrider 
reporterupp draget både formulerade och underförstådda redaktionella ramar 
och målsättningar.

Det finns anledning att inte förväxla en ifrågasättande attityd med un-
dersökande arbete. Framför allt i etersända intervjuer kan en kritisk attityd 
vara en del av gestaltningen utan att för den skull innebära att reportern har 
genomfört en undersökning. Förfaringsättet ut gör en effektiv, dramaturgiskt 
tacksam och relativt resurssnål journalistik.

Gestaltningen
Man bör på detta vis hålla isär reporterns metoder och förhållningssätt under 
arbetet med insamling, analys och tolkning och den andra delen av hennes 
arbete; nämligen ge staltning och författande. Det är fullt möj  ligt att presen-
tera resultatet av en både engagerad och kvalificerad undersökning (eller för 
den delen också grovt snedvridna eller lögnaktiga påståenden) som en ytterst 
neutralt hållen text. Det är stor skillnad på att rekapitulera en egen genomförd 
undersökning och en undersökning som reportern fått berättad för sig, men 
den färdiga texten eller inslaget kan förvilla, exempelvis genom att referat 
presenteras som fakta.

Varje reporteruppdrag syftar till någon form av berättelse, och dessutom en 
berättelse som tilltalar sin publik på avsett vis. En fundamental del av denna 
avsikt, vare sig det handlar om att upplysa eller sälja, är att berättelsen når sin 
publik. Den som anser sig vara ute i ett viktigt ärende har lika goda skäl att 
vilja locka så många som möjligt till sin berättelse som den som enbart vill 
göra affärer.36 
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Eftersom alla andra bedömningar är svårare än att mäta publikens storlek, 
och i viss mån publikens smak, och det dessutom finns ett uppenbart sam-
band mellan publik och inkomster, så blir det gärna publikmätningar som får 
fälla avgöranden även beträffande kvaliteten. Betydelsen av dessa mätningar 
poängteras inte bara av medieorga nisationernas marknads avdelningar utan 
även av reportrar och andra journalister. 

 Teoretiskt sett ligger ingen motsägelse i den tredubbla uppgiften att in-
formera, gran ska och underhålla. En upplysande och korrekt information i 
ett angeläget ämne återberät tad på ett fängslande sätt är idealet. Läsaren ska 
njuta av att öka sin kunskap. Men repor trar förefaller i alla tider ha haft svårt 
att klara balansgången mellan nöje och allvar. 

Upplysningsförfattaren och tidningsskribenten Johan Henric Kellgren 
retade sig på de svenska tidningsläsarnas dåliga smak. I en skarp krönika i 
Stockholms Posten gör han upp med journalistiken och dess publik. Folk ville, 
enligt Kellgren, enbart läsa lättsam poesi, korta och sensationella nyhetsartik-
lar, osaklig och rolig kritik.37 För att få seriöst menade inlägg lästa, måste dessa 
förses med en skämtsam rubrik och osaklig ingress. Enligt Kellgren ville läsaren 
inte i tidningen möta en läromästare utan ”...en Arlekin, som övar honom 
att göra cabrioler.” Människan vill bedragas, suckar Kellgren, därför att hon 
finner så mycket större lycka i bedrägeriet än i sanningen. Med välvässad 
penna ger han ironiska råd till dem som vill skriva en tidning och som till 
äventyrs dessutom vill sälja den. Allvar är endast misantroper och engelsmän 
intresserade av, påpekar han och avrun dar:

När jag nu bevist, att det vore både mot auktorens egen nytta och det allmännas bästa, 
att skriva något vettigt och uppbyggeligt, så hoppas jag att Stockholms Posten så väl 
som våra övriga dagblad lära fram   gent förskona oss för allt det kloka och ängsliga, 
och däremot söka hålla oss i ett beständigt gapskratt: varvid jag får äran sluteligen 
anmärka, att såsom med allmänhet förstås pluraliteten av läsare, och den utgöras av 
drängar, pigor, hyrkuskar, gesäller, sillpackare, baga rebods-käringar, &c. &c. bör en 
auktor i synnerhet rätta sig efter deras smak , och i sitt skämt vara så låg och plump, 
som möjeligt är.

Det var våren 1781 och fortfarande råder inom massmedierna god efter-
frågan på scur ror och harlekiner. De kan aktiveras både vid insamling och 
presentation. Gestalterna kan uppträda under ett visst uppdrag eller antagas 
permanent, och säkert finns även i dag nå gon som – likt Phaidros scurra – mot 
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en slant kan tänka sig att härma en gris. Möjligen är marknaden inte lika ljus 
för de reportrar som hellre vill undersöka hur förhål landena mellan livsmed-
elsindustri, jordbrukspolitik och konsumenter påverkar miljön i svinhusen. 

frågor för begrundan

Arbetsgivare och arbetstagare samt Publicistklubben (PK) förutsätter i sina 
förhandlade och gemensamt tryckta regler att reportrar både förmedlar ny-
heter och granskar samhälls livet.38 Även statens pressut re dare räknar med att 
massmedierna ska hjälpa till att stärka demokratin genom att avslöja oegentlig-
heter. Ju fler som sysslar med detta desto bättre. Men här kan man åter notera 
att det inte är några ansvarskännande och självständiga yr kesutövare som 
pressutredarna sätter sin till tro till. Nej, det är ”medierna” – alltså företa gen 
och organisationerna – som ska göra jobbet. ”Ju fler medier och ju ihärdiga-
re de granskar politiken, desto bättre för folkstyrelsen”, slår utredarna fast, 
som om det funnes ett samband mellan antalet medieföretag och graden av 
granskning.39 Också högskolorna uttalar ambitionen att ta sitt ansvar för att 
den akademiska journalistikutbildningen ska motsvara samhällets behov av 
reflekterande, granskande och konstnärligt skapande reportrar.40

 I praktiken ser situationen många gånger annorlunda ut. Många medie-
företag vill helst ha reportrar som anpassar sig till en affärsmässig syn på det 
journalistiska berättandet. För dessa ar bets- och uppdragsgivare är idealet den 
medarbetare som aldrig knotar. Hon är ”totaljour nalist”41, vilket innebär att 
hon ska kunna skickas ut på allt, fotografera därtill och sedan skriva och redi-
gera vad hon åstadkommit. Liknande tendenser finns inom både press, radio 
och tv. Glappet mellan å ena sidan de officiellt uttalade förväntningar som 
omger reporteryrket och å den andra sidan massmediernas aktivitet i praktiken 
samt organisationernas faktiska krav på sina underlydande anställda skapar 
frustration i många reportrars yrkestillvaro, vilket framgår av de resonemang 
som förts tillsammans med reportrarna i denna under sökning.

Sammanfattningsvis har min utgångspunkt för detta arbete varit följande 
antaganden och frågor, byggda på egna erfarenheter som praktiker men också 
som lärare i journalistik:

Reportern möter i sin yrkesutövning krav och förväntningar som för utsätter att 
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den enskilda individen bryter mot uttalade normer och etiska regler som omger 
yrkesutövningen. Men framför allt möter hon krav och förväntningar som gör 
att hon riskerar att komma i konflikt med sin moral och även med sina egna 
föreställningar om yrkets praktiska utövning.

De övergripande frågeställningar som jag bar med mig till de tre reporter-
grupperna handlade om reportrars praktiska yrkesverksamhet, med koncen-
tration på de delar av arbetet som ej handlar om själva författandet. Teori och 
metod ansluter till det ovan intro ducerade praxisfilosofiska forskningsper-
spektivet. Frågorna är dessa:

3 Vilka utmaningar och dilemman erfar reportrar i sin yrkesutöv ning?
3 Hur antar reportrar dessa utmaningar och dilemman?
3 Vilket inflytande erfar den enskilda reportern i sin yrkesutöv ning?
3 Vilket ansvar känner den enskilda reportern i sin yrkesutövning? 
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kApITel 2: TeOreTISkA uTgångSpunkTer

kunnA görA gOTT 

Denna undersökning tar sin utgångspunkt i en kunskapssyn som rymmer 
såväl det utsägbara som det outsägliga, såväl färdighet och förtrogenhet som 
omdöme När det gäller exempelvis yrkeskunnande innebär det både inord-
ning i en praktik och kritisk distans till denna. Central är synen på individen 
som moraliskt ansvarig för sina handlingar och förmögen att välja mellan 
olika handlingsalternativ. Denna förmåga och detta ansvarstagande ska ses 
som ingående i varje människas samlade kunskap, bland annat i hennes yr-
keskunnande.

föränderlig kunskap

Begreppet kunskap kan i förstone te sig oproblematiskt. Det står i motsats 
till tro, och in nebär någon sorts garanti. Men för vad? Vad som räknas som 
kunskap kan förändras över tid och rum.

Så sent som på 1960-talet var polymert vatten föremål för avancerade ex-
periment, men i dag existerar det inget sådant vatten. Det visade sig vara 
en missuppfattning grundad på att provglasen fällde ut olika mineraler vid 
kokning. För inte så särskilt länge sedan räknades akupunktur som avancerad 
kunskap i Asien men mest som hokuspokus inom den västerländska medici-
nen. I dag är akupunktur accepterad även av skolmedicinen som behandling 
bland annat mot smärta.

En sorts kunskap är att veta hur länge ett ägg ska koka för att vara möjligt 
att skiva till kaviarsmörgåsen, därför att man ett antal gånger antingen har 
kokat äggen gröna eller fått gulan rinnande över sig, när man satt skeden i 
det. En annan typ av kunskap är att veta koktiden, därför att man tidigare har 
slagit upp det i en kokbok. Att vara kunnig kan alltså betyda olika saker, som 
bland annat har att göra med skillnaden mellan information och erfarenhet.
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 I dag är det få som invänder mot att mycket kunskap måste betraktas 
som provisorisk, möjlig att ompröva och förkasta. Man kan se kunskap som 
överenskommelser, som får gälla tills vidare. Dessa överenskommelser kan 
vara träffade mellan jämlika parter eller vara uttryck för någon form av makt-
utövning. Innan jag fortsätter utveckla den filosofiska och kunskaps teoretiska 
basen för min undersökning tillsammans med reportergrupperna, vill jag 
återkomma till den brittiske filosofen WB Gallie’s förslag att se vissa be grepp 
som ”essentially contested” ungefär ”i grunden omstridda”. Detta, anser Gal-
lie, är inget att beklaga; det är snarare en möjlighet att motorisera reflektion 
och utveckla kunskap.

befogad oenighet 

Gallie ville visa att det pågår oändliga diskussioner, som fortlöper inte därför 
att rigida deltagare håller på sitt och vägrar ta argument utan därför att det 
inte finns någon enda korrekt förklaring av de begrepp diskussionerna gäller, 
exempelvis demokrati, konst eller rätt visa. Dessa diskussioner kan inte lösas 
men däremot upprätthållas med hjälp av goda ar gument. En ständigt pågå-
ende prövning och omprövning är i själva verket den viktigaste funktionen 
hos en del begrepp och det vore ett misstag att kräva eller förvänta sig ett slut 
på diskussionen.

 För att förklara sin tankemodell använder Gallie ett exempel, nämligen 
mästerskap inom en sportgren med vissa kännetecken: varje lag har speciali-
serat sig på en viss metod, lagens framgångar kan inte mätas kvantitativt utan 
avgörs genom en bedömning av vilket lag som spelat spelet bäst, mästerska-
pet fastställs inte vid en viss tidpunkt och gäller inte för en viss period, utan 
tävlingen pågår ständigt. Spelet har inga bestämda regler och inga domare. 
Varje lag har sin supporterskara och hyllas av denna som mästare. Men det 
inne bär inte att andra lag och deras supportrar känner sig besegrade. Tvärtom 
fortsätter de se sina favoriter som mästare, därför att de faktiskt anser att deras 
lag spelar bäst. På det sättet pågår en ständig tävlan mellan lagen, inte bara 
om att bli erkända som mästare utan också om vilka kriterier som ska gälla i 
mästerskapet.
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 Skulle man då kunna hänföra begreppet yrkeskunnande till gruppen begrepp 
om vil kas innebörd det råder – och måste råda – en grundläggande oenighet? 
Gallie har listat sju förutsättningar, som i så fall bör vara uppfyllda:1

3 Begreppet ska kunna värderas genom att betecknas av eller uttryckas genom 
någon sorts uppskattad insats.

3 Denna insats ska vara av komplex karaktär, och kunna relateras till begrep-
pet i sin helhet.

3 Varje redogörelse för värdet av en insats måste inkludera referenser till 
olika aspekter av begreppet. Någon given ordning eller skattning av dessa 
aspekter finns inte. Insatsen är möjlig att beskriva på olika sätt.

3 Den åberopade insatsen ska vara av sådant slag att den är möjlig att modi-
fiera i ljuset av ändrade omständigheter; denna modifiering ska inte vara 
möjlig att för utsäga. Gallie kallar sådana insatser ”öppna” till sin karaktär.

3 Varje grupp ska vara medveten om att deras tolkning av begreppet är ifråga-
satt av andra grupper, och ska ha någon uppfattning om de kriterier andra 
grupper ställer upp för begreppet. Att använda ett begrepp av denna typ 
betyder att bruka det i opposition mot andra bruk och inse att ens egen 
tolkning måste försvaras mot andras; användningen är både offensiv och 
defensiv.

3 Begreppet ska vara möjligt att härleda till ett ursprungligt föredöme, vars 
auktoritet är erkänd av alla brukare.

3 Det ska vara möjligt eller troligt att de konkurrerande brukarna av begrep-
pet, bevarar och/eller utvecklar det ursprungliga föredömets insatser på ett 
optimalt sätt.
 

Begreppet yrkeskunnande går bra att koppla till de fem första kriterierna, men 
precis som för Gallie själv, som demonstrerar med begreppet konst, uppstår 
vissa problem med förutsättning nummer sex; att begreppet ska vara möjligt 
att härleda till ett ursprungligt fö redöme. Gallie hänvisar då till att det i varje 
”någorlunda intelligent” diskussion om konst är möjligt att bedöma vilken 
tradition eller riktning, som hålls för exemplarisk. 

Om man preciserar sig och prövar beteckningen reporterkunskap med 
Gallies stöd, finner man att även denna benämning förefaller vara suddig i 
konturerna. Inom reporterns ar betsfält varierar innehåll och värdering av be-
greppet yrkeskunnande avsevärt beroende på vilket perspektiv man anlägger. 
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3 En reporter kan anses kunnig om hon förmår att utifrån sitt eget omdöme 
initiera, genomföra och gestalta undersökningar av verkligheten och om 
hon förmår upprätthålla en starkt integritet åt alla håll..

3 Ur ett annat perspektiv kan reporterns yrkeskunnande mätas i den mån 
hon förmår att an passa sig till och utföra sitt arbete i enlighet med kraven 
från den organisation hon för närvarande tjänar.

3 Ett tredje perspektiv på reporterkunnande är att väga det mot samhällets 
för väntningar på massmedierna.

3 Ett fjärde kan vara att jämföra en reporters praktiska gärning med vad som 
stadgas i den reglerade pressetiken, som den uttrycks i yrkesregler, etiska 
regler, publicitetsregler och regler mot textreklam.

3 Man kan också fokusera reporterns språkbehandling och lägga tonvikten 
vid hennes förmåga att berätta på ett fängslande sätt. 

3 Man kan betona reporterns förmåga att genomföra undersökningar av 
verk  ligheten och lägga störst vikt vid hennes skicklighet i fältarbete och 
källsökning.

Dessa olika perspektiv på reporterns arbete bygger på olika förväntningar och 
krav. En del är förenliga men andra motstridiga. Därmed är det inte möjligt att 
formulera en in vändningsfri och entydig kravlista över vad yrkeskunnande för 
reportrar bör innebära. Alltså förefaller det rimligt att hänföra yrkeskunnande, 
bland annat reportrars, till de i grunden omstridda begreppen. 

Med så många olika perspektiv på reporterarbetet är det angeläget under-
söka hur yrkets innehåll begrundas och förstås av reportrarna själva. Särskilt 
som tidigare forskning inte ägnat särskilt mycket intresse åt praktikernas egna 
reflektioner över problem och möjligheter i yrket. 2

kunskap – en tolkningsfråga

Begreppet kunskap och dess sammansättningar förefaller alltså vara konstruk-
tioner vars betydelse det inte vore meningsfullt att försöka nagla fast i en 
enda, beständig definition. Därmed må det stå var och en fritt att med så 
goda skäl som möjligt argumentera för den kunskapssyn hon valt att ansluta 
sig till utan att för den skull förlora insikten om att det också finns andra väl 
underbyggda tolkningar. 
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Är kunskap något man kan skaffa sig som en ägodel, eller är kunskap snarare 
en verksamhet, där individer kan vara aktiva? Vad utmärker yrkeskunnande 
och vad menas med tyst kunskap?

 En kunskapstradition som vuxit fram med det moderna samhället byg-
ger på idén att den mänskliga hjärnan innehåller information och teori som 
kan reproduceras och repre senteras som fastlägganden och teorier, uttryckta 
i lämp liga symboler; verbala eller mate matiska.3 Enligt detta synsätt är det 
människan kan och vet resultat av teoretiserande. Det innebär att handling 
ses som tillämpad teori och är både en människo- och en kunskaps syn. 

På 1950-talet satte vetenskapsfilosofen Michael Polanyi fart på diskussio-
nen om hur kunskap bör förstås.4 Kjell S. Johannessen diskuterar utgångs-
punkterna för Polanyis analys av de tysta inslagen i människans kunskap om 
världen med exemplet att människor kan känna igen en fysionomi utan att 
kunna identifiera dess olika delar.5 Det finns dock, framhåller Johannessen, 
anledning att vara på sin vakt mot en alltför vidlyftig användning av begrep-
pet tyst kunskap. Man bör exempelvis inte generalisera det tysta inslaget i 
igenkännandet till att gälla vetenskaplig teori. 

I varseblivningen av den mänskliga fysionomin har inslagen i den proximala polen 
karaktären av particularia, och de är också själva perceptuellt givna. Ett individuellt 
anletsdrag är ju där som ett partikulärt moment i varseblivningsinnehållet. Och så 
är inte fallet i fråga om en ny och utvidgad användning av en vetenskaplig teori. De 
olika delarna av en teori kan inte alls betraktas som particularia. Och de ingår heller 
inte som moment i ett medvetandeinnehåll. Det är bara genom att låta fantasin ta 
överhand som vi kan tala om samma grundstruktur i dessa kunskapsprocesser.6

Men diskussionen om oartikulerad eller icke artikulerbar kunskap var inte 
ny ens på 1950-talet, utan grundades på den eviga frågan om hur man på 
bästa sätt skulle lära, upprätthålla kunskap och undervisa; förhållandet mellan 
teori och praktik. Tolkningar har anammats och förkastats för nya tolkningar. 
Åtminstone sedan antiken har begreppet kunskap diskuterats.

Aristoteles utvecklade en kunskapsyn som bygger på olika aspekter av kun-
skap. Han skiljer mellan vetande (episteme), kunnande (techne) och klokhet 
(fronesis) och betecknar med episteme det eviga och oföränderliga, medan 
téchne handlar om hantverkskicklighet och fronesis handlar om klokhet och 
insikt. Techne och fronesis kan enligt Aristoteles endast erövras genom prak-
tik.7
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kunskap i praktiken

Eftersom jag koncentrerar mig på de delar av reporterns yrkeskunnande, som 
tar sig uttryck i den enskilde utövarens förmåga att bedöma och hantera upp-
komna situationer i sin praktik, är det naturligt att ansluta till en tradition med 
rötter i aristoteliskt tänkande. Den norske språkfilosofen och Wittgenstein-ut-
tolkaren Kjell S. Johannessen talar om denna kunskapssyn som praxis filosofisk 
och beskriver den med hänsyftning på Aristoteles:

Praktisk vishet kan därför sägas bestå i förmågan att kunna sammansmälta allmänna 
moral principer och det myller av möjliga handlingsförlopp som den givna situationen 
inbjuder till med beaktande av kraven på enhetlighet och konsistens i handlingslivet. 
Moralisk kun skap inbegriper med andra ord inte bara vilken norm som är den riktiga 
i en given situation utan också hur den bäst ska kunna användas i det konkreta fallet. 
Detta innebär att Aristoteles kunskapsbegrepp omfattar ett inslag av gott omdöme 
och också ett ofrånkomligt inslag av reflexion om det partikulära fallets individuella 
karaktär.8 

Enligt detta synsätt förutsätter en skicklig hantering av en uppkommen situ-
ation både att aktören förstår det sammanhang där situationen uppkommer 
och är förmögen att välja och genomföra rätt åtgärd i det enskilda fallet. 

Det outsägliga
Johannessen beskriver ”tyst kunskap” som kunskap vilken man av logiska 
skäl inte kan formulera fullständigt i språklig form. Han tillägger dock att 
det finns många andra typer av kunskap som också – med visst fog – skulle 
kunna kallas för ”tyst”. Han nämner kunskap som man av olika skäl inte vill 
artikulera och sådan som man inte kan formulera därför att ord och begrepp 
är en obekanta. Människors språkkunskap är ett ex empel på det senare. De 
flesta behärskar sitt modersmål flytande utan att kunna formulera någon teori 
kring detta språks regelsystem. Men, det är i princip möjligt att formulera 
te orier såväl om ett språks satsproduktion som om dess ljud. 

Betydligt värre blir det med de språkliga tecknens betydelseinnehåll. Många 
försök har gjorts att analysera språkets innehåll med hjälp av regler och system, 
bl a korrespondens regler, som innebär språklig formulering av språktecknens 
begreppsinnehåll i språket. (Till exempel att springa innebär att röra sig framåt 
så snabbt att i steget endast en fot har kontakt med marken. Men problem 
uppstår redan när man ska försöka beskriva skillnaden mellan att springa och 
att rusa.)
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 Kjell S. Johannessen anser med Ludwig Wittgenstein, att det alltid finns 
ett inslag av tyst kunskap i språkanvändning. Eftersom en och samma regel 
kan följas rätt men på olika sätt, så kan det inte vara korrespondensreglerna 
som konstituerar den meningsrela tion som förbinder språk och verklighet. 
Konsekvensen av detta synsätt är att språkkun skap innebär att behärska ”...
en ofantligt stor repertoar av situationer, i vilka språkan vändning ingår på 
synnerligen många olika men alltid ofrånkomliga vis”9. Wittgenstein vidgar 
i detta sammanhang språkbegreppet till att omfatta även gester, miner, an-
sikts uttryck och så vidare.

Enligt denna praxis-filosofi framstår ett begrepps innehåll som en funktion 
av den eta blerade användningen av dess uttryck (exempelvis när man tillräck-
ligt många gånger hört beteckningen rusa om personer som agerar på ett visst 
sätt, vet man vad det innebär att rusa). Följden är att begreppslig kompetens 
endast kan uttryckas adekvat genom att prak tiseras. Denna kompetens kan i 
sin tur endast förvärvas genom att under sakkunnig led ning själv praktisera 
de etablerade handlingssätt som utgör den riktiga användningen av en regel. 

Outsägliga inslag
Efter hand har det visat sig vara mer fruktbart att betrakta det icke utsägbara 
snarare som ett inslag i all kunskap än som en speciell typ av kunskap. Bengt 
Molander talar inte om tyst kunskap som särskild utan menar att all kunskap 
har icke verbaliserbara inslag.10 I stället för att tala om att något är omöjligt att 
artikulera, bör man tala om att verkligheten är outtömlig. Eftersom kunskap 
är en del av verkligheten, kan följaktligen ingen beskriv ning eller presentation 
täcka till exempel skicklighet inom ett yrke. Det finns alltid en tyst och obe-
skriven restpost. 

 Däremot är det fullt möjligt att undersöka orsaker till ordlöshet. Ett skäl 
kan vara att förutsättningar tas för givna inom en speciell verksamhet som 
lärs ut genom praktik och exempel. Mycket av det människor tar för givet om 
världen och om sig själva är varken falskt eller sant taget ur sitt sammanhang 
och utgör varken kunskap eller okunskap. Snarare utgör det en ram, som är 
förutsättningen för kunskapande, en ram som inte ut görs av ord.

 Ingela Josefson ansluter till Johannessen och Molander och har för sin del, 
inspirerad av Aristoteles, stannat för begreppen påstående kunskap, färdig-
hetskunskap och förtrogenhetskunskap som olika aspekter av kunska pandet. 
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Medan påståendekunskap karakteriseras av att den går att uttrycka i någon 
form av språk visar sig både färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap i 
förmågan att han tera konkreta situationer. Det är fullt möjligt att tala om detta 
kunnande, och det kan också utövas under samtal. Men det är i den adekvata 
handlingen som det ger sig till känna, och det är kunnande som både kan 
läras och läras ut. Dock inte genom enbart verbal instruk tion utan framför allt 
genom exempel och egen reflekterad erfarenhet. Liksom Molander framhåller 
Josefson att kunskap bör betraktas som aktivitet och inte som en produkt. 

Med de här angivna perspektiven som grund är det möjligt och rimligt att 
ur skilja tre olika aspekter av kunskap, aspekter som kan spåras bland annat i 
reportrars yr keskunnande.

Påståendekunskap – vetande
Den vetskap som helt och hållet går att artikulera språkligt. Den ansluter till 
Aristoteles episteme utan att för den skull vara förbehållen vetenskapsmän 
och forskare.

Det är nämligen då man på ett visst sätt är övertygad om ett sakförhållande och känner 
an ledningarna till det, som man vet någonting. Om man däremot inte känner orsa-
kerna bättre än slutsatsen, har man kunskap endast i villkorlig bemärkelse. Vetandet 
får följaktligen de finieras på detta sätt.11

I reporterns arbete kan man se vetskap om vad som står att läsa i t. ex Publi-
ci tetsreglerna, Yrkesreglerna och Regler angående redaktionell reklam som 
påståendekunskap. Dit kan också räknas kännedom om uttalade regler och 
organisation inom den institution, där reportern arbetar samt de koder som 
används vid elektronisk källsökning och annan elektronisk kommunikation. 
Även en del information – exempelvis statistik – som hör till olika special-
områden (kultur, ekonomi, utrikes, kriminal o.s.v.) bör rimligtvis föras till 
på stående kun skapen. Dessutom de teoretiska kunskaper, exempelvis i journa-
listikhistoria och massmedieretorik som ingår i den akademiska journalistik-
utbildningen.

Färdighetskunskap – kunnighet
I Aristoteles kunskapsteori betecknar techne det hantverksmässiga kunnan-
det. Han po ängterar att framställning och handling inte är detsamma, att kun-
nighet är inriktad på framställning och tankar kring hur något ska framställas.
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Då nu kunnigheten, som sagt, är en produktionsberedskap i förening med en riktig 
tanke plan, är klåperiet i motsats härtill en produktionsinställning i förening med ett 
falskt reso nemang om sådant som kan förhålla sig på olika sätt.12

 Var kan man då söka efter reporterns färdighetskunskaper? Kanske handlar 
det om att inleda, hålla igång och avsluta ett samtal. Särskilt tydligt märks 
detta hos er farna radio- och TV-reportrar i direktsändning, men det gäller 
även reportrar som arbetar för tryckta medier. Att arbeta simultant är också 
en färdighet som reportrar utvecklar. Det kan gälla att samtidigt ställa frågor, 
anteckna svar på föregående fråga och iaktta omgiv ningen. Som färdigheter 
kan också räknas förmågan att på begränsad tid kunna färdig ställa en artikel el-
ler ett inslag, som motsvarar uppdragsgivarens förväntningar till struktur och 
innehåll (att exempelvis inte prestera en debattartikel när en notis är beställd). 

Förtrogenhetskunskap – klokhet
Moralisk kunskap eller fronesis är det tredje av Aristoteles kunskapsbegrepp. 
Här gäller det inte endast skicklighet i handlaget utan också gott omdöme. 

Det är sålunda klart att klokheten är en dygd och inte en konst. Av den tänkande 
själens båda delar är den en dygd hos den ena, d v s den åsiktsbildande. Ty en åsikt har 
man om sådant som kan förhålla sig annorlunda, vilket ju också klokheten befattar 
sig med. Men den är inte uteslutande ett intellektuellt tillstånd; för ett sådant tillstånd 
är underkastat glömskan, medan klokheten inte är det.13

Fronesis visar sig genom att en människa använder sin breda erfarenhet inom 
ett fält till gränsöverskridande reflexion, som sedan gör det möjligt att utifrån 
det enskilda fallets särart agera optimalt. För Aristoteles är det just det goda 
omdömet, förträffligheten, som är det centrala. 

För reporterns vidkommande skulle ett exempel på klokhet kunna vara 
förmågan att avgöra om en speciell företeelse eller en människas situation bör 
undersökas, i så fall med vilka utgångspunkter och metoder. Även förmå gan 
att avgöra äkthet och relevans i det hon finner under insamlingsarbetet kan 
kanske räknas till reporterns förtrogenhetskunskap.

Kunskapande i terräng
Om man omfattar en syn på kunskap som aktivitet, snarare än ägodelar är 
det rimligt att betrakta påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogen-
hetskunskap som olika, va randra kompletterande aspekter av kunskapande i 
rörelse. Då inställer sig frågan om denna rörelses riktning: Finns något mål? 



41

Vem ritar kartan och ställer in kompassen? 
Kjell S. Johannessen talar om förståelsen av helheten som en horisont, 

mot vilken en skilda problem tolkas och hanteras.14 I journalistikens etiska 
regelsamling används ut tryck som ”journalistiskt motiverat” och ”allmänin-
tresse” för att bestämma när det är lämpligt att till exempel uppge namn på 
en olycksdrabbad eller hur mycket en vara kostar och i vilken butik den kan 
inhandlas.15 Det resonemang jag hittills fört om kunskap bringar viss reda i 
de olika sätt en individ kan använda för att utöka sitt eget kunnande, eller 
för att lära ut till andra. Men när det kommer till praktiken, så blir det ändå 
besvärligt att hålla isär de skiftande betydelserna och aspekterna som ordet 
kunskap brukar ges. 

Bengt Molander introducerar kategorierna ”förfogandekunskap” och 
”orien teringskun skap” och förklarar att; förfogandekunskap är sådan att den 
”...står till ens förfogande i och med att man besitter kunskapen” medan orien-
teringskunskapen är ”...handlingsledande – den ger riktningar och förståelse 
av vad som är viktigt.”16 

Men, som förklaring av de mekanismer som avgör vad som faktiskt är 
”journalistiskt motiverat” och av ”allmänintresse” är dessa begrepp och för-
klaringar otillräckliga. I den här undersökningen behövs verktyg för att dis-
kutera inte bara naturen hos ett beteende eller en handling utan också deras 
drivkraf ter; vad som ligger bakom och orsakar att ett viss handling utförs och 
inte en annan. En undersökning om reportrars yrkesutövning behöver, med 
Johan nes sens ord, en annan ”horisont” än den massmediala att avtecknas och 
förstås emot. Vid synranden framträder begrepp som ansvar, moral och etik. 
Inget av dessa tre ord är ovanligt, när massmedier och journalistik kommer på 
tal eller själva för ordet. Däremot kan tolkningen av ordens innebörd variera, 
beroende på sammanhang, användare och mottagare.

etik på olika vis

Journalistikforskarna Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt behandlar etiska 
aspekter på journalisters yrkesutövning som nära förbundna med den reglera-
de pressetiken, som den uttrycks bland annat i sammanställningen Spelregler 
för press, radio och TV17. De an ser att debatten om och inom journalistiken 
i alltför liten utsträckning tar hänsyn till skill naden mellan de etiska ideal 
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som uttrycks i Spelreglerna och de sinsemellan varierande faktiska handlings-
mönster som gäller inom redaktioner eller delar av redaktioner. För dessa mer 
eller mindre tydligt artikulerade och avgränsade handlingsmönster har de valt 
beteckningen ”handlingsetik”.18 

Enligt dessa forskare råder på redaktionerna”...etiska regler och normer som 
är anpas sade till praktiken och som därigenom skiljer sig från de betydligt mer 
allmänna regler som finns presenterade i handböcker och nedskrivna yrkesreg-
ler.”19 De enskilda yr kesutövarna lär sig anpassning till denna ”hand lingsetik” 
genom att arbeta praktiskt. Författarna ser detta som en socia lisationsprocess 
genom vilken de oerfarna yrkesutö varna ”internaliserar pro fessionens och 
redaktionens normer”. Detta är, anser de, förkla ringen till att överväganden 
som yrkesutövarna i början betraktar som svåra så små ningom blir alltmer 
självklara.

 Etik kan dock ses i ett vidare perspektiv än som mer eller mindre formule-
rade regler, normer och mer eller mindre uttalade och lokala handlingsmönster 
till vilka individerna ansluter sig med tilltagande automatik. Den enskilda 
yrkesutövaren är inte endast en del av en större eller mindre grupp utan framför 
allt en människa med en unik karaktär och ett eget moraliskt ansvar för sina 
handlingar och för sitt liv. Denna karaktär och detta ansvar är inte möjliga 
att befria sig från och kan inte övertas av vare sig kollektiv, överordnade eller 
regelsystem. Varje grupp påverkas rimligtvis av sina medlemmars individuella 
förutsättningar, erfarenheter, attityder, värderingar. En påverkan som dock 
kan vara svår att upptäcka, eftersom den inte behöver ta sig uttryck som 
konkreta handlingar och resultat utan kan röra sig om mer subtila företeelser; 
exempelvis individers upplevelser av interna spänningar, frihet, eller trygghet. 
Lika viktiga som individernas handlingar är de uteblivna handlingarna. Det 
jag studerar är den enskildas relation och förhållningssätt till såväl formulerade 
som icke formulerade regelsystem och normer.

Individens ansvar 
Varje människa har först och främst att förhålla sig till den etik som omger 
henne som individ i en kulturkrets. Martha Nuss baum argumenterar för en 
dygdeetik som var och en relaterar till. Hon anser att det inte är en öppen fråga 
huru vida en viss dygd ingår eller inte finns med i en människas liv. Däremot 
kan människan välja att leva upp till dygder eller deras motsats.20 
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För att komma vidare i analysen av den av många omvittnade klyftan 
mellan uttalade ideal och utövad praktik, när det gäller journalistisk yrkesut-
övning, är det viktigt att för söka förstå inte endast hur grupper relaterar till 
andra grupper utan också undersöka de enskilda individernas överväganden 
och val och vilket utrymme de tycker sig ha för sin personliga övertygelse i 
sin yrkesutövning. Man kan se detta som förhållandet mellan in dividens mer 
eller mindre formulerade ideal och hennes eller hans handlande i konkreta 
fall; handlingar som han eller hon är moraliskt ansvarig för. 

Den antika etikens och nyaristotelikernas moralfilosofi med betoning på 
handling och dygd  kan anknytas till dilemman som reportrar möter i sitt 
yrke; predikament som den reglerade pressetiken i många fall inte förmår lösa, 
eller över huvud taget inte befattar sig med.

Etiska cirklar
Människor är aktiva inom många olika områden och har att förhålla sig till 
de normer och regelsystem som gäller i en mängd sammanhang. Man är 
exempelvis verksam i ideella organisationer eller i något religiöst samfund; 
sammanslutningar som ofta har sina egna regler med mer eller mindre nära 
koppling till etik i bemärkelsen normsystem för ett gott handlande.21 Idéhisto-
rikern Sven-Eric Liedman liknar ”institutionen etik” vid en serie koncentriska 
cirklar där den innersta är en människas närmaste krets, hennes känslomässiga 
familj, och den yttersta utgörs av staten (eller numera kanske snarare lösare 
eller fastare förbund av stater) med sitt ”våldsmonopol”.22 Någonstans däre-
mellan finns cir keln som handlar om vad som gäller i en människas yrkesliv.

 I bästa fall står dessa mer eller mindre formaliserade regler för hur indivi-
den ska agera och orientera sig i samhället inte i strid med varandra, eftersom 
hon annars skulle leva en ständig konflikt. Förhoppningsvis ansluter de till 
varandra som olika tillämpningar av värderingar, vilka i sin yttersta abstraktion 
kan formuleras som en sammanhängande moralfilosofi. Det är inte helt säkert 
att individen är riktigt klar över vilka dessa värden är. Kanske kan man säga 
att hon har en förtrogenhetskunskap i etiska frågor, ett kunnande som tar sig 
uttryck i moraliskt handlande, men ett handlande som inte alltid behöver 
före gås av aktiva överväganden.

Martha Nussbaum verkar för ett mer aktivt intresse för moralfilosofi och 
anser att alla människor, vare sig de är helt klara över det eller inte, relaterar till 
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dygder som åtminstone delvis är desamma i dag som när Aristoteles författade 
Den nikomachiska etiken, vilket anses vara när han i 50-årsåldern, omkring år 
330 f Kr, återkom till Aten efter drygt tio års kringflackande i Mindre Asien. 
Nussbaum, som brukar kallas och ibland själv be nämner sig nyaristoteliker, 
argumenterar för en normativ etik som identifierar och benäm ner ärbarhet, 
eller om man så vill dygder, som något relevant för varje människa. Hennes 
uppdatering av den normativa dygdetiken tar sin utgångspunkt i tidlösa mo-
ralfilosofiska begrepp, dilemman och frågeställningar. Innan jag fördjupar 
mig ytterligare i aristoteliska tankar och hur dessa lever vidare och påverkar 
människors – inte minst reportrars – liv i dag, ska jag översiktligt behandla 
den antika moralfilosofin och dess efterföljares olika positioner . 

den klassiska etiken

Etik förklaras som moralfilosofi, vilket innebär den gren av filosofin som un-
dersöker mo raliska frågor. Moralfilosofi kan vara mer eller mindre normativ 
men till skillnad från normativa trosuppfattningar ger den också stöd för och 
systematiserar sina moraliska vär deringar. Sven-Eric Liedman talar om etik 
som ”...en uppsättning normer, vissa reglerade i lagar och förordningar, andra 
– de flesta – spontant utvecklade och mer eller mindre skiftande mellan grup-
per, klasser, kön och regioner” 23, vilket antyder ett neutralt förhållningssätt.

Moralfilosofi brukar struktureras efter olika lärors huvudlinjer. En viktig 
skiljelinje dras mellan sådan etik som föreskriver plikter (deontologisk etik), 
kallas ofta pliktetik, och sådan etik som föreskriver önskvärda handlingsmål 
(teleologisk etik) och ibland be nämns konsekvensetik. Dessa bägge etiska 
huvudinriktningar kan i sin tur delas in i flera undergrupper. En struktur 
av etiska positioner, som både kan samverka och konkur rera är fruktbar att 
introducera inför denna studies fortsättning, eftersom det kommer att visa 
sig att liknande positioner kan spåras också i reportrarnas förhållningssätt och 
upple velser i sin yrkesutövning.

Praktisk prövning
En erfarenhet, som vi här kan använda för att illustrera den klassiska etikens 
begrepp och positioner, berättades vid ett tillfälle av lokalredaktören Nestor: 24

Samtalet handlade om kontakter med människor utanför redaktionen, och 
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Nestor erin rade sig en man han hade träffat i tjänsten några år tidigare. Man-
nen hotades av vräkning, och Nestor skickades hem till honom för att göra 
en nyhetsartikel om mannens bekym mer. 

– Jovisst, han skulle bli vräkt sa han och han fixade inte någonting. Han 
öppnade inte ens kuverten. Bara satt där och skällde på allt och alla. Hade väl 
klämt ett par öl. Jag pra tade med lite folk och så drog jag den där historien.

Något år senare, på hösten, dök mannen upp på redaktionen igen. Nu var 
han vräkt från sin lägenhet och bodde i ett tält i skogen.

– Jag skildrade det där också. Var uppe och plåtade och gick runt det vanliga 
varvet. För att göra en lång historia kort, så bor han nu granne med mig. Det 
var ju en fight, ef tersom bostadsbolaget efter lång tid hade fått den här mannen 
utkastad och så lyckades jag få in honom igen, därför att han var psykiskt sjuk.

Under några veckor, medan Nestor arbetade för att få bostadsbolaget att 
åter hyra ut en lägenhet åt mannen, hade han honom boende hemma hos sig. 
Det gick inte att lämna ho nom i tältet ”eftersom snön kom och kylan. Och 
det ena med det sjätte...” Nestor erinrade sig perioden med blandade känslor:

– Det var hemskt jobbigt. Hela mitt liv blev ju... men man tänker ofta inte 
– som tur är – hur det blir. Han stormskällde ständigt på mig. Jag var en jävla 
skit. Feg och anpasslig. Jag lyckades ju få in honom just därför att jag kunde 
vara lite smidig. Men han ville stämma.

Nestor hade lite svårt att svara på varför han hjälpte den bostadslöse. Han 
tyckte inte särskilt bra om honom, men han förstod att mannen måste ha ”ett 
helvete”, och att han kunde hjälpa till.

– Ibland räcker det inte att vara journalist. Inte när det ligger en stackare på 
en berg knalle i oktober. /.../ Jag kan inte hålla isär mitt reporterjag och mitt 
privata jag. Ibland åker de ihop så att säga.

Som framgår av berättelsen funderade inte Nestor särskilt mycket över hur 
han skulle bemöta den bostadslöse mannen och dennes bekymmer. Saker och 
ting rullade bara på. Men han hade också kunnat välja att handla på annat 
sätt, som jag visar nedan i anslutning till översikten av klassiska moralfiloso-
fiska positioner.25 Och även för de andra hand lingsalternativen är det möjligt 
att argumentera med stöd av etiska synsätt, som skiljer sig åt både vad gäller 
handlande och motiv för handlande.



46

k
a

p
it

e
l

 2
: t

e
o

r
e

t
is

k
a

 u
t

g
å

n
g

s
p

u
n

k
t

e
r

Pliktetik (deontologisk etik) 
Denna position inom moralfilosofin föreskriver plikter. Med plikt menas här 
det man är rättsligt eller moraliskt bunden att göra i och med att man har 
en bestämd ställning eller står i ett bestämt förhållande till sin omgivning. 
Plikten bjuder individen att handla på ett givet sätt oberoende av hennes egna 
önskningar och drifter. 

Denna etik måste innehålla en pliktlära. Immanuel Kant, som brukar hän-
föras till plik tetikerna, hävdar att han inte föreskriver någon ny moral utan 
endast ger argument för och systematiserar redan gällande moral. Enligt Kant 
är den moraliskt riktiga handlingen den som både överensstämmer med fö-
reskriften och som dessutom är motiverad av plikt känsla. Gör man däremot 
sin plikt exempelvis av inställsamhet eller för att var någon till lags, handlar 
man inte moraliskt.

Pliktetiken delas in i två kategorier, som har sina motsvarigheter i kon-
sekvensetiken.

HandlingsbeRoende pliktetik. Detta innebär att en individ handlar mot sina 
medmänniskor utifrån sin förmåga att före ställa sig själv i den andra männ-
iskans ställe, hur hon då skulle känna. Som förutsättning för ett etiskt riktigt 
handlande krävs inte en positiv känsla för den andra.

(Nestor tar hand om den bostadslöse trots att han inte ens gillar mannen, 
eftersom han förstår hur det känns att inte ha någonstans att bo.)

Plikterna kan anges med generellt giltiga regler, exempelvis påbud att handla 
på ett visst sätt; som Kants kategoriska imperativ (Handla endast efter den 
maxim, om vilken du samtidigt kan vilja att den ska bli en allmän lag [maxim= 
medveten avsikt, föresats]) eller Budorden.

(Nestor avstår från att ta hand om den bostadslöse, för han anser att so-
cialvården ska ta sig an alla människor som behöver exempelvis tak över hu-
vudet.)

Konsekvensetik (teleologisk etik)
Enligt konsekvensetiken är ett principiellt riktigt övervägande inte tillräck-
ligt för att göra en handling god. Det är handlingens avsedda verkan som 
är väsentlig. Denna etik måste knytas samman med en teori om vad som är 
åtråvärt i sig, en värdeteori. Eudaimonismen är en teori som säger att etiskt 
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goda är de handlingar som leder till lycksalighet (av eu daimon = en god ande). 
Hedonistisk eudaimonism ser lyckan i den obrutna lusten. Aretologisk eudai-
monism ser lyckan i det dygdefulla livet (arete=dygd). Till de aretolo giska 
eudaimonisterna räknas Sokrates, Platon och Aristoteles.

 Enskilda handlingar är det viktiga. Man måste ta ställning i det enskilda fallet. 
Alltså; hur stämmer en människas tänkta handlande i ett speciellt fall överens 
med ett dygdefullt bete ende (areto logisk eudaimonism).

(Nestor tar inte hand om den bostadslöse, därför att mannen utan bostad 
är en usling, som lurat och bedragit alla i sin omgivning.)

Handlingsberoende konsekvensetik behöver dock inte ha dygdefullhet som 
syfte utan kan också ha stundens njutning som riktmärke (hedonistisk eudai-
monism).

(Nestor tar inte hand om den bostadslöse, därför att han just den kvällen 
mannen be höver tak över huvudet har planerat gå på gym och sedan äta en 
god middag.)

 Generella handlingsregler. Regeln anger hand lingsmålen, den enskilde har 
att ta ställning till en regel för alla situationer och konsekvenserna av att bryta 
mot denna regel 

Ett beslut en gång för alla om vad det innebär att vara exempelvis frikostig 
(aretologisk eudaimonism).

(Nestor tar hand om den bostadslöse, därför att han anser att han annars 
inte skulle handla i enlighet med sin önskan att vara en gästfri person.)

Ett beslut en gång för alla om att det är rätt att i alla lägen maximera sin 
egen njutning, att inte låta sig störas (hedonistisk eudaimonism).

(Nestor tar inte hand om den bostadslöse, därför att han kanske skulle 
kunna få lust att bjuda hem en dam på middag eller spela trumpet hela natten, 
och då skulle mannen vara ett hinder.)

Den här sammanställningen ska inte förstås som ett uttryck för uppfattningen 
att tillva ron befolkas av individer som medvetet och konsekvent ansluter sig 
till den ena eller an dra av de ovan skisserade positionerna. Så är det inte i dag 
och var inte heller under de skeden av historien, då tidens filosofer ägnade kraft 
åt att systematisera och avgränsa de olika inriktningarna. Snarare beskriver 



48

k
a

p
it

e
l

 2
: t

e
o

r
e

t
is

k
a

 u
t

g
å

n
g

s
p

u
n

k
t

e
r

de synsätt som i verkligheten existerar parallellt, beblandas och överflyglar 
varandra, i de flesta fall förr liksom nu opåverkade av filoso fer. Traditioner 
och skolbildningar har sitt värde som ordnande länkar till det förflutna, vilka 
gör det möjligt att förstå antikens människor och att upptäcka den tidens 
argument och positioner i dagens dialoger om gott och ont; rätt och fel. 

Vilsenhet och möjligheter
Det finns inget som talar för att studier av klassisk moralfilosofi skulle vara 
särskilt högt prioriterad bland dagens reportrar och andra journalister, och 
mig veterligt finns inte filo sofi i kursplanen för någon av de svenska jour-
nalistikutbildningarna. Men mycket tyder på att reportrar ofta erfar en vilsen-
het i etiska frågor och har svårt att jämka samman sin personliga moral med 
krav och förväntningar som de möter i sin yrkesutövning. 

Nestors berättelse om hur han tog sig an den bostadslöse mannen är ett 
exempel med lätt biblisk anstrykning, men han förefaller inte vara särskilt stolt 
över vad han gjorde. Snarare antar han att kollegerna tyckte det var obetänkt 
att låta mannen flytta in på var dagsrumssoffan. Något facit över vad som är 
rätt eller fel gives icke vare sig för reportrar eller andra människor. Annat stöd 
för tankar och känslor finns dock att få, det är inte en bart Martha Nussbaum 
som förespråkar en större medvetenhet om hur moralfilosofin faktiskt kan 
hjälpa människor att göra ansvarsfulla val i konkreta situationer. 

Vid amerikanska universitet förekommer att blivande journalister läser 
praktisk filosofi som obligatoriskt ämne, en oundgänglig del i utbildningen 
för en yrkesgrupp som stän digt exponerar resultat av sina val och därmed 
sin egen moral för offentligheten, anser Edmund B. Lambeth, författare till 
Com mitted Journalism. An Ethic for the Profession.

American journalism may lose its credibility unless its practitioners develop a greater 
capa city for moral reasoning. To those who say that ’everything is relative’, one must 
acknow ledge that principles do compete with one another, but one must likewise 
emphasize the principles that do endure. To those who say one person´s ethical de-
cissions are as good as another´s, one can accurately reply, ’No, not necessarily’. There 
is craftsmanship in ethical reasoning as well as in gathering news.26

Man får inte, anser Lambeth, bli besviken för att de etiska teorierna inte 
fungerar som ”black boxes” vilka spottar fram färdiga lösningar på etiska 
dilemman. Snarare ska de ses som fönster, öppningsbara mot en värld av 
möjliga resonemang med stöd av tusentals års tankar och erfarenheter. Denna 
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inställning till de etiska och moraliska frågorna ansluter i viss mån till tankarna 
hos Zygmunt Bauman i hans undersökning av människans möjlig heter och 
svårigheter att leva som moraliskt autonom individ. I Postmodern etik söker 
Bauman alternativ till modernismens strandade försök att mer eller mindre 
mot männis kors vilja införa varianter av starkt deontologiska system med eller 
utan universella an språk.27

Etikens stora frågor – mänskliga rättigheter, social rättvisa, balans mellan fredligt 
samarbete och personlig självhävdelse, synkronisering av individuellt beteende och 
kollektiv välfärd – har inte förlorat något av sin aktualitet. De behöver bara betraktas 
och behandlas på ett nytt sätt”.28

Av denna förklaring, att ”ett nytt sätt” behövs, skulle man kunna förledas tro 
att Bauman står för ett helt annat sätt att tänka om moral och etik än vad 
dygdeetikern och aristotelikern Martha Nussbaum gör, men de står i själva 
verket ganska nära varandra och bägge har mycket att säga om reporterns 
möjligheter att förbli moraliskt subjekt i sin yr kesutövning. Utan att någon 
av dem särskilt riktar sig till massmedierna och deras medar betare. 

moralfilosofi för reportrar

I inledningen till det här arbetet påstår jag att reportrarna formerar jour-
nalistikens främsta led. Betraktade på långt avstånd och från publikplats kan 
de nog framstå snarare som en mammons armé, en stor hop som marscherar 
åt det håll där det för tillfället kan konstrue ras scenerier och utsagor tillräckligt 
uppseendeväckande för att samla andra massor; de massor som ska ta emot 
annonsörernas budskap. 

Ett helt annat perspektiv öppnar sig om man i stället närmar sig de enskilda 
individerna och då inte enbart som representanter för en yrkeskår utan också 
som människor vilka ar betar i ett yrke och dessutom på olika sätt och med 
växlande framgång försöker få sina liv att förbli hela. Detta synsätt på den 
yrkesutövande människan är långt ifrån givet i en tid då många mänskliga 
företag fragmentiserats så långt att varje individ endast utför en liten del av 
en uppgift. 

Bauman ser det som att just själva mängden berörda människor i varje 
företag leder till att ingen vare sig kan göra anspråk på eller beskyllas för 
något upphovsmannaskap till det som blir resultat av all aktivitet. ”Synder 
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utan syndare, brott utan brottslingar, skuld utan skyldiga!” utropar han och 
poängterar att ansvaret är fritt flytande utan någon naturlig hamn.29 Och 
eftersom var och en är utbytbar är det ingen mening att den enskilde vägrar 
utföra en tvivelaktig uppgift. Hade inte den ena fullgjort uppdraget så skulle 
den andra ha gjort det. 

Men trots att många krafter samverkar för att lösgöra den enskilde från 
såväl ansvar som inflytande lyckas det inte alltid. Situationer uppstår som 
påminner om att en män niska är något mer än den funktion hon för tillfället 
har placerat sig eller blivit satt i. Nestors möte med den bostadslöse är ett 
exempel på detta. För reportrar är förmågan till gränsöverskridande möten 
en del av yrkeskunnandet. Då är det inte möjligt att endast närvara med en 
del av sitt jag. 

Möten med Den Andra
Utmärkande för reportern jämfört med de journalister, med eller utan arbets-
ledande upp gifter, som har sina sysslor förlagda till redaktionen, är att repor-
terns arbete till stor del utförs på andra platser än i de byggnader där planering 
och bearbetning av journalistikens produkter, berättelserna, sker. Reportern 
möter ständigt människor som inte är engage rade i samma projekt som hon, 
som inte känner till förutsättningarna för hennes arbete och ännu mindre 
vet vilka formulerade och oskrivna regler och normer som gäller på hennes 
redaktion.

Reportern tvingas möta ”Den Andre”30. I detta möte ansikte mot ansikte 
med en annan människa utmanas och hotas de regelsystem som gäller i varje 
organisation. Hotet kom mer från människan – det handlande subjektet – 
själv. Upprätthåller hon inte sin fragmenti serade funktion som exempelvis 
utsänd reporter blir hon utlämnad åt sitt eget sam vete, åt sin moral. Hon 
måste själv välja sitt handlande och inför sig själv ta personligt ansvar för 
detta val. Detta dilemma är det centrala temat i Baumans undersökning av 
den postmoderna etiken, eftersom...

 ... vi vet nu vad vi inte visste då, när vi påbörjade denna forskningsresa: att en icke-
apore tisk31, icke-ambivalent moral, en etik som är universell och ’objektivt grundad’. 
är en prak tisk omöjlighet; kanske också ett oxymoron, en självmotsägelse.32 

Den ”forskningsresa” som Bauman åsyftar är det moderna projektet, som 
han menar har misslyckats med sitt försök att utveckla och genomdriva en 
”icke-ambivalent, icke-aporetisk moralkodex” byggd på förnuftets grund, som 
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en ersättning för religionens för lorade förmåga att kontrollera individerna. 
Gemensamt för den tidigare religiösa makten och de följande sekulariserade 
lagstiftarna och filosoferna, är enligt Bauman deras skräck för vad människors 
fria vilja skulle kunna ställa till. Även i det moderna samhället har förutsatts 
att den fria viljan enbart uttrycker sig i felaktiga val och att friheten alltid 
gränsar till självsvåld.

I stället för att människan ska försöka tvinga sig – och kanske framför allt 
sina medmänniskor – att bli ”goda”, anser Bauman att hon måste acceptera sin 
och allas moraliska ambivalens och inse att det inte finns och aldrig kommer 
att finnas några recept som leder till ett garanterat moraliskt uppträdande. 
Tvärtom riskerar alla moral kodexar att i stället för att hjälpa människan till 
ett ansvarsfullt handlande locka henne till motsatsen genom att ersätta indi-
videns moral med kunskap om regler. Som en följd av detta svarar individen 
med lydnad gentemot dem som stiftar och övervakar reglerna, i stäl let för att 
ställa sig inför ”den Andre” och sig själv i den konkreta situation, där hon har 
att ta ställning. 

Som Bauman ser det är det moraliska ansvaret den akt där jaget konsti-
tueras, vilket inne bär att det snarare är en utgångspunkt för än en produkt 
av samhället. Men detta moraliska jag hotas ständigt av starka regelstiftande 
krafters försök till omyndigförklaring och i värsta fall utplåning: 

För varje samhällelig totalitet med krav på uniformitet och disciplinerad och sam  ordnad 
handling är det moraliska jagets envisa och flexibla autonomi en skandal. 33  

Den ”rationella ordningens” svar på den risk för kaos och anarki som indivi-
dens mo raliska jag antas utgöra är att tämja, utnyttja och exploatera människ-
ors moraliska impul ser; att underställa dem samhällsordningen och hålla varje 
individs moraliska jag ordent ligt tuktat och beskuret men vid liv, eftersom 
det moraliska jaget är nödvändigt ”råmate rial” till samma systembygge, som 
det hotar.

Individens moraliska jag föregår alltså – men kan övergå till – ett socialt 
jag, det vill säga ett jag med bedövad eller nedsövd autonomi. Enligt Bauman 
är det också vad som håller på att ske med mänskligheten efter århundraden 
av rättslig exercis och filosofisk in doktrinering. Men han är inte enbart svart-
målande utan tröstar sig själv och mänskligheten med:

 ...den avlägsna (och, må så vara, utopiska) möjligheten att det autonoma moraliska 
jaget befrias och får sitt moraliska ansvar bekräftat; som möjligheten att det moraliska 
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jaget, utan att frestas fly, konfronterar den inneboende och ofrånkomliga ambivalens 
som detta ansvar är förbundet med och som redan är, och fortfarande väntar på att 
bli, dess bestämmelse.34

Om man som jag väljer att se reportern som en yrkesutövande individ med en 
egen fö reställning om vad hon vill med sitt arbete och inte som en utbytbar 
produktionsfaktor, är Baumans resonemang påfallande tillämpbara. Vare sig 
reportern önskar det eller inte, kommer hon via sin yrkesutövning att gång 
på gång hamna i situationer, där hon utmanas som medmänniska.

Det moraliska beteendet utlöses genom blotta närvaron av den Andre som ansikte. 
Det vill säga en auktoritet utan våld. Den Andre kräver utan hot om straff eller löfte 
om belöning. Den Andre kan inte göra mig något, kan varken straffa eller belöna 
mig; det är just denna svaghet hos den Andre som blottlägger min styrka, min hand-
lingsförmåga, mitt ansvar. Moralisk handling följer på detta ansvar. 35 

dygdernas upprättelse

Mellan Zygmunt Baumans resonemang om individens ”moraliska jag” och 
hennes ”mo raliska impulser” (hotade såväl från omvärlden som av hennes 
egen ambivalens samt av hennes ständiga oro över att inte handla tillräck ligt 
väl) och Aristoteles drygt 2 000 år äl dre utläggningar om människans dygder 
i bland annat Den nikomachiska etiken (NE) finns en stark släkt skap. Särskilt 
tydligt framträder denna koppling när man tillför Martha Nussbaums och 
andra samtida, nyaristoteliska analyser av den antika mo ralfilosofin. För Bau-
man liksom för Aristoteles och hans efterföljare står handlingen i centrum. 
Att tänka fullkomligt rätt är otillräckligt, så länge den rättrådiga tanken inte 
mot svaras av handlingar av samma karaktär.36

Bauman poängterar att en av de viktigaste saker som varje människa måste 
lära sig, är att inse och leva med sin ambivalens men samtidigt upprätthålla 
och förfina sin förmåga att utveckla och handla i enlighet med sina ”moraliska 
impulser”, vilket kan framstå som en motsägelse men inte är det. Aristoteles 
diskuterar samma tema och påpekar med hän visning till Herakleitos att det 
är ett svårt företag för individen att kontrollera sin lust, men att det är just i 
anslutning till svårigheterna som människans duglighet utvecklas och är sär-
skilt värdefull. Det är också därför man noga bör studera och lära av besvärliga 
valsi tuationer.37 Men ingen lagstiftare bör förledas tro att det går att sätta upp 
bestämda regler för hur människor ska agera i enskilda situationer: 
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Ty de bemästras varken av någon särskild teknik eller av några givna direktiv , utan de 
hand lande personerna måste varje gång själva se efter vad som lämpar sig för tillfället, 
i likhet med vad som är fallet inom läkekonsten och navigationskonsten.38 

Därmed erbjuder Aristoteles, anser Martha Nussbaum, genom sin dygdeetik 
männis kan stöd i valsituationer. För trots att den utarbetades i en annan tid 
och med de för utsättningar som rådde i antikens Grekland, är principerna 
i långa stycken ytterst tillämp bara i dagens värld. Ja, som Nussbaum ser det 
– och Bauman skulle instämma – inte blott tillämpbara; att förhålla sig till 
dygder är centralt i varje människas liv, även om de flesta i dag värjer sig för 
själva ordet dygd.

När Nestor upplät sin soffa åt den bostadslöse, uttryckte han därmed flera 
av de ka raktärsdygder som Aristoteles behandlar ; exempelvis frikostighet och 
rättrådighet. Vad som räknas som dygder har dock varierat en smula genom 
tiderna.

Mellan Scylla och Karybdis
Martha Nussbaum avstår från kristna och andra tillägg, när hon för in dyg-
detiska reso nemang i samtida moralfilosofi och ansluter i stället direkt till 
Aristoteles och de grekiska karaktärsdygderna; Mod, Besinning, Frikostighet, 
Storslagenhet, Stolthet, Godlynthet, Uppriktighet, Kvickhet, Vänskaplighet, 
Rättrådighet och de förtjänster som har med människans rationella förmågor 
att göra; Vetande (episteme), Kunnighet (techne) och Klokhet (fronesis) samt 
Blygsamhet och Indignation, vilka Aristoteles inte vill benämna dygder utan 
snarare berömvärda medelvägar när det gäller känslosamhet.39 Genomgående 
hos Aristoteles är att han framhåller ”...en avsiktlig karaktärsinställning, som 
håller sig till en medelväg mellan två laster, beroende på överskott eller brist 
”40. Även om Aristoteles påverkan på senare tänkare och tänkesätt knappast 
kan överskattas; hans arbeten betecknas som hela den europeiska, västasiatiska 
och nordafrikanska kultur kretsens filosofiska skafferi41; så kan en del inslag 
i hans dygdelistor nog uppfattas som alltför kultur- och tidsbundna för att 
vara användbara riktmärken för dagens människor. Martha Nussbaum menar 
tvärt   om att enkelheten och rättframheten i framställningen har gjort att de 
flesta förbisett dygdeetikens gränslöshet. 
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Domäner för dygder
Men man bör inte enbart, åtminstone inte i första hand, försöka uttolka inne-
börden i de enskilda dygderna utan snarare begrunda de erfarenhetsområden 
där dygder och laster ut övas. Det är områden som återfinns i varje människas 
liv och där varje individ är tvungen att fatta sina egna beslut och handla på 
visst sätt.42 I Den nikomachiska etiken beskriver Aristoteles dessa områden 
exempelvis som ”Med hänsyn till fruktan och tillförsikt...” eller ”I fråga om ära 
och vanära...”. För varje livsområde utvecklar Aristoteles ett resonemang som 
leder fram till den aktuella dygden, exempelvis Mod och Stolthet. Nussbaum 
argu menterar för att dessa områden är rum för avgöranden, lika nödvändiga 
för var och en av oss i dag som de var för antikens människor.

Alla har någon attityd – och motsvarande beteende – i förhållande till den egna döden; 
till kroppens begär och hanteringen av dessa; till sin egendom och dess nyttjande; 
till fördel ningen av samhälleliga värden; till sanningssägandet; till vän ligheten mot 
andra till kultive ringen av känslan för lek och välbehag och så vidare. Oavsett var i 
världen man lever kan man inte undfly dessa frågor så länge man lever ett mänskligt 
liv. Det innebär alltså att ens beteende faller in under Aristoteles dygdesfär i alla fall, 
vare sig man vill det eller inte. Om beteendet inte är lämpligt, ja, då är det olämpligt, 
men det kan inte helt falla utanför ramen. Människor är förstås oense om vilka de 
lämpliga och olämpliga handlingarna och reaktio nerna i själva verket är. Men i så 
fall diskuterar de – om man följer Aristoteles schema – samma sak, och de försvarar 
konkurrerande beskrivningar av samma dygd.43

I likhet med Baumans uppfattning att ambivalensen är en nära följeslagare 
till den mo raliskt tänkande och handlande individen, framhåller Nussbaum 
med hänvisning till Aristoteles, att det är i problematiska lägen som frågan 
om dygd uppstår. Och vad det in nebär att handla väl i olika sammanhang, 
är frågor som ständigt måste undersökas. Här framträder ett tydligt samband 
med Gallies resonemang om sådana begrepp, som det rå der en grundläggande 
oenighet om och där denna oenighet är värdefull, eftersom den håller igång 
tankar och dialoger om begreppens innehåll och i bästa fall bidrar till en le-
vande och utvecklande relation mellan beteckning och tillämpning. Bränsle 
till dessa nödvändiga resonemang, om vad det innebär att handla väl inom 
olika områden – dyg dernas terräng – är den konkreta mänskliga erfarenhe-
ten. Nussbaum ser den konkreta er farenheten och reflektion över denna som 
dygdeetikens kärna. 
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Det är också människors erfarenheter som gör det möjligt att kritisera 
avigsidor i lokal och traditionell moraluppfattning. Erfarenheterna utgör ”...
grundvalarna för det dygdiga handlandet, de livsomständigheter på vilka det 
dygdiga handlandet utgör ett lämpligt svar”.44 

Den enskilda handlingen
Martha Nussbaum diskuterar och prövar olika invändningar mot den aristo-
teliska etiken, exempelvis att vissa dygder skulle kunna utgöra en hämsko på 
människors politiska strävanden. Individuellt utövad frikostighet exempelvis, 
förutsätter enligt detta synsätt att det råder en strukturell orättvisa, vilken skul-
le kunna korrigeras med generella samhälleliga åtgärder. Undanröjs orättvisor 
försvinner skälet att dela med sig och därmed också själva dygden frikostighet. 

Visst kan man, medger Nussbaum, föreställa sig livsformer som inte inbe-
griper privat egendom och därmed inte heller de dygder som har att göra med 
hur denna egendom bäst fördelas. Men att genomföra förändringar av den 
omfattning som då skulle krävas sker till ett högt pris. Nämligen att människor 
fråntas sin valfrihet, den frihet som gör det möjligt att utföra goda handlingar. 

Här återfinns ett resonemang mycket närbesläktat med Zygmunt Bau mans 
syn på det moderna projektet och hur det har urholkat människors tilltro både 
till sin egen och andras vilja och förmåga att handla moraliskt ansvarsfullt. 
Och i likhet med Bauman poängterar Nussbaum att i relationen mellan den 
generella regeln och enskildheten, är det förnimmel sen och övervägandet i 
det enskilda fallet och den därpå följande handlingen som är vikti gast. En 
god regel bör fungera som en sammanfattning av tidigare kloka enskilda val 
sna rare än utgöra en sista domstolsinstans. Man kan notera en skarp skillnad 
mellan detta synsätt och ett tämligen vanligt sätt att resonera i pressetiska 
frågor, då man i ett trängt läge snarare förefaller sträva efter att hålla sig strikt 
till reglerna än är beredd att diskutera enskilda fall.45 Nussbaum framhåller 
tvärtom värdet i att studera just omständigheterna i det enskilda fallet; den 
konkreta erfarenheten eller kontexten. 

Den som vill förstå det hon studerar måste våga släppa den gängse veten-
skapliga distansen och i stället gå nära, likt den forskargrupp som studerade 
kvinnors utbildning i Bangladesh och inte kunde begripa varför kvinnorna 
inte var intresserade av att lära sig läsa och skriva. Inte förrän forskarna ändra-
de attityd och verkligen lyssnade på vad kvin norna själva hade för behov och 
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önskemål kunde de förstå vad som krävdes för att göra utbildning angelägen 
för kvinnorna. 

Detta exempel på kombination av aristoteliskt engagemang i det goda 
för människan och aristotelisk kontextkänslighet visar, anser Nussbaum, hur 
dessa element både kan och måste fungera ihop. En central dimension hos de 
aristoteliska dygderna och övervä ganden i anslutning till dem är att de inte 
är fixerade utan öppna för förändring med hän syn till nya omständigheter 
och insikter.

Livsområden
Enligt Nussbaum är ett fruktbart sätt att förhålla sig till de aristoteliska dyg-
derna – där varje dygd är ett balanserat läge mellan lasterna, alltså inget fast 
– att medvetet och aktivt begrunda dessa livsområden.46 

Här är Aristoteles förteckning över livsområden och inom parentes den 
därtill hörande dygden:47

 
3 Med hänsyn till fruktan och tillförsikt (mod)
3 I fråga om angenäma och olustiga ting (behärskning)
3 Med hänsyn till att skaffa och ge ut medel (måttlighet+frikostighet)
3 Med hänsyn till traktering (överdåd)
3 I fråga om ära och vanära (stolthet)
3 Med hänsyn till vreden (mildhet)
3 I fråga om det sanna (uppriktighet)
3 Med hänsyn till det lustiga (kvickhet)
3 I relationer med andra (vänskap)
3 Inställningen till andras välgång och olycka (skälighet)
3 Den begränsade rättrådigheten (distributiv och korrektiv rättvisa)

 
Även om de grundläggande erfarenhetsområdena inte kan betraktas som otol-
kade och vår tid är en annan än Aristoteles finns även för nutidsmänniskan, 
hävdar Nussbaum, områden där varje individ måste orientera sig och göra 
vägval. Stigarna går i samma terräng som den Aristoteles en gång röjde. Hon 
föreslår åtta erfarenhetsområden. Det är viktigt, betonar Nussbaum, att se 
denna lista som just ett förslag, vissa punkter skulle kunna tas bort och andra 
läggas till:
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3 Dödlighet: det faktum att man är dödlig formar alla människors liv.
3 Kroppen: kroppens hunger, törst, begär och sinneserfarenheter utgör en 

gräns för kulturell påverkan. 
3 Lust och smärta: Negativa reaktioner på fysisk smärta är sannolikt univer-

sell.
3 Kognitiv förmåga: Här åsyftas den aristoteliska tesen att alla människor av 

naturen vill uppnå förståelse.
3 Praktiskt förnuft: Alla människor ställer och besvarar frågor om hur man 

bör leva och handla.
3 Barnets tidiga utveckling: Alla börjar sitt liv som hungriga spädbarn, vilka 

uppfat tar sin egen hjälplöshet och sitt beroende till andra människor.
3 Samhörighet: Människor känner av naturen gemenskap ned andra 

människor. 
3 Humor: I en eller annan form har alla människor ett behov av lek.

Aristoteles jämför etiken med navigationskonsten, Nussbaum talar om ”ter-
räng” för dygder och Johannessen om den ”horisont” enskilda handlingar bör 
ses mot. Metaforiken antyder utrymme för både an svar och inflytande. Många 
ömsom distanserade och ömsom upp givna studier av massmedier och journa-
listik, har sedan länge hämtat sina bilder från processindustrins automatisera-
de, rutiniserade dyg netruntproduktion av förprogrammerade produkter, på 
sin höjd be rörda av industrirobotar. Men kanske börjar ett annat synfält öppna 
sig, för nu talas det inte enbart om fabriker för massframställning av ord och 
bilder, utan också om att journalistiken måste axla ett ansvar för att erbjuda 
människor den ”karta” de behöver för att kunna orientera sig i tillva ron.48

Med exempel från USA pekar DN:s nytillträdde chefredaktör och ansvarige 
utgivare Hans Bergström på publicister, som lämnat sina poster när av kast-
ningskraven äventyrat journalistikens kvalitet. Men han framhåller att det 
inte duger att lägga hela ansvaret för journalistikens eventuella brister på 
börsen och medieförtagens ägare och koncernledningar. Bergström gör klart 
att han anser det vara  dags att på allvar ta upp diskussionen om journalisti-
kens innehåll.

Några kan tycka att det är ett hopplöst, eller rent av olämpligt, projekt att försöka 
definiera kärnan i god journalistik. Anspråket att söka sanningen är förmätet, försöket 
att definiera någon egen art som ska kallas ”journalistik” tvivelaktigt. Men skälet till 
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att försöket görs är naturligtvis inte en naiv tro att det går att nå fram till det perfekta, 
utan en djup oro för att medierna kan vara på väg mot förfall.

Det försök som Hans Bergström syftar på är bildandet av The Committee of 
Concerned Journalists, en sammanslutning av amerikanska journalister och 
journalistutbildare som tillsammans med engagerade forskare ägnade de sista 
åren av förra milleniet åt att undersöka journalistikens inre. Men de är inte bara 
intresserade av att ställa diagnos utan vågar också diskutera vad journalistiken 
och dess praktiker ska vara bra för. Ett år in på 2000-talet kom så The elements 
of Journalism. What Newspeople Should Know an the Public Should Expect 
, där Bill Kovach och Tom Rosenstiel presenterar resultatet av det gränsöver-
skridande projektet. De sammanfattar med en mening som Aristoteles skulle 
ha nickat gillande åt: ”In the end journalism is an act of charac ter”.49

När det kommer till kritan, påpekar författarna, så har journalistiken inget 
mer och inget mindre att lita till än de enskilda utövarnas karaktär; deras 
moral. Endast ansvarskännande individer kan undersöka och berätta tillvaron 
så att kartor och sjökort blir brukbara. Men det är inte tillräckligt att ha en 
väl fungerande ”moralisk kompass”. Dessutom krävs mod nog för att handla.

For this to happen, an open newsroom is essential to fulfilling all the rest of the prin-
ciples outlined in this book. Innumerable hurdles make it difficult to produce news 
that is accurate, fair, balanced, citizen focused, independent minded, and courageous. 
But the effort is smothered in its crib without an open atmosphere that allows  people 
to challenge one another´s assumptions, perceptions and prejudices. We need our 
journalists to feel free, even en couraged, to speak out and say, ’This story idea strikes 
me as racist,’ or ’Boss, you’re making the wrong decision’.50
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kApITel 3: 1nTrOdukTIOn TIll prAxISfOrSknIng

bOrTOm rOck Och rOll

Den humanistiska praxisforskningen vill minska distansen mellan forskare 
och be forskad. Ett närmande är nödvändigt för att förstå innebörder bakom 
språkspelen. Fokus läggs på handlingarna och på värderingarna av vad som 
är ett förträffligt handlande. 

från huvudet till händerna

Har journalistiken problem? Journalisterna? Reportrarna? Vad är journalis-
tiken? Vilka är journalisterna? Vad innebär det att ha problem? Är det något 
innehavaren själv känner och vill lösa, eller är det andra som erfar för hennes 
räkning, ungefär som när skolkuratorerna förr talade om problembarn?

I inledningen till sin studie Journalistikens etiska problem säger forskarna 
att ”...journalister, som annars mycket hårt rider rätten att få kritisera andra, 
blir mycket känsliga och förespråkar censur när det gäller deras egen verksam-
het”1. Ekström & Nohrstedt stoppades själva, när de försökte skaffa sig tillträde 
till två kvällstidningsre daktioner och refererar till andra forskare som gjort 
liknande erfarenheter. Som en del av bakgrund och motiv till projektet anges 
”...allmänhetens rätt till kunskap om journalis terna, deras bevekel se grunder 
och intressen och hur detta påverkar deras arbete.” 

Rapporten beskriver journalister som tämligen omedvetna om att deras 
yrkesutövning innebär etiska dilemman, ja en del uppfattar över huvud taget 
inte att där finns problem.2   Yrkesutövarna befinner sig i ett ”moraliskt töcken” 
som samtidigt är ett ”moraliskt va kuum” och de är illa förankrade i verklig-
heten. ”Hur långt kan en journalistik i allmänhe tens tjänst avlägsna sig från 
allmänhetens moraluppfattning och ändå räkna med fortsatt förtroende?”3 
frågar författarna innan de övergår till sitt åtgärdsprogram. Syftet med studien 
är uttalat normativt och i avslutningen föreslås hårdare tag mot de redaktioner 
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som till äventyrs inte heller i fortsättningen kommer att vilja låta sig granskas 
och sina medarbetare utfrågas om misstänkta oegentligheter. Journalisterna 
rekommende ras också ta lärdom av ”forskarvärldens” öppna diskussioner om 
sina metoder och resul tat.4 Intrycket är att det snarare är omvärldens problem 
med journalisterna än etiska problem inom verksamheten som forskarna vill 
ta itu med.

Den praxisfilosofiska arbetslivsforskningen närmar sig yrkesutövarna inte 
som problem utan med inställningen att inte endast forskaren utan även de 
människor hon kontaktar har en önskan och för måga att öka sin kunskap. 
Martha Nussbaum pekar på vikten av att forskaren försöker förstå omständig-
heterna i den praktik hon närmar sig: 

Att studera den med distanserat vetenskapligt intresse, som en intressant mängd lokala 
tradi tioner, innebär att inte i tillräckligt hög grad förstå den som konkret situtation. 
För den är konkret mänsklig, oavsett vad den är i övrigt.5

För att ytterligare belysa hur hon ser på förhållandet mellan forskare och 
beforskad diskuterar Nussbaum den studie över kvinnors utbildning på lands-
orten i Bangladesh, som jag i förbigåenden nämnt i kapitel två. Utländska 
biståndsarbetare, utan djupare kun skap om bylivet, försökte motivera kvin-
norna att engagera sig i ett program för ökad läs- och skrivkunnighet. Projektet 
misslyckades därför att ingen hade tagit reda på hur kvin norna själva såg på sin 
tillvaro och vad de ville med sina liv. Misslyckandet ledde till ef tertänksamhet 
och en förändrad attityd till kvinnorna, men utan att målet ökad läs- och 
skrivkunnighet släpptes.

De började ersätta det gamla närmelsesättet med ett som kännetecknades av större 
medverkan där lokala kooperativa grupper förde samman biståndasarbetarna med de 
lokala kvinnorna, vars erfarenhet och livskänsla betraktades som avgörande. Idén med 
den kooperativa gruppen ledde till en mycket mer förfinad förståelse för situationen 
i och med att biståndsarbetarna fick grepp om det nätverk av relationer där dessa 
kvinnor verkade och de specifika egenska per som utgjordes av deras fattigdom och 
begränsningar. Samtidigt fick kvinnorna grepp om de alternativa möjligheterna och 
började ställa upp en mängd förändringmål för sig själva.

I ett senare verk fortsätter Nussbaum sin diskussion om västvärldens benä-
genhet att med forskning och undervisning närma sig andra kulturer.6 Hon 
varnar för ”normativ chauvinism”, som innebär att den västlige besökaren...
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... judges that her own culture is best, and that insofar as the other culture is unlike 
it, it is inferior. /.../ But very often, normative chauvinism is grounded in descriptive 
romanticism: having made the foreign culture look foreign and strange, the evaluator 
condemns it for that very strangeness.

 Kanske är detta tankar som har giltighet även för mötet mellan forskare och 
beforskade. Ambitionen att medverka till horisontella möten och fördjupad 
förståelse för an dras praktik, istället för att söka och markera det främmande, 
går igen hos filosofenTore Nordenstam, som sedan över 30 år forskar kring för-
ståelsens roll i humaniora och etik. En undersökning, som samtidigt innebar 
en utveckling av den nutida praktiska filosofins teori och forsk nings metoder, 
är hans studie av sudanesisk dygdeetik.7 I sitt resonemang om vad dygdeetik 
och dygdeetisk forskning innebär tar han där bland annat upp skillna den 
mellan dygdeetik och psykologi och poängterar dygdeetikens inriktning på 
värde ringar snarare än fakta.

 Nordenstam genomförde sin undersökning på engelska och påpekar att 
det visserligen hade sina problem eftersom det varken var hans eller hans 
infor manters modersmål. Men å andra sidan kan inte heller människor som 
talar samma språk veta att de avser samma sak med exempelvis ordet mod. 
Kanske den ena anser ett förhållningssätt vara modigt som den andra skulle 
beteckna som fegt. För att undvika den sortens missuppfattningar är det vik-
tigt att forskaren närmar sig normernas tillämpning och studerar exempel, 
berättel ser, fall. 

Otherwise, one could stay on forever on the comfortable level of pseudoagreement: 
– ’Certainly you agree that courage is a virtue?’ – ’Oh, yes, I think that one should 
be brave’. And so on.8

 Nordenstam genomförde sin undersökning tillsammans med en grupp intres-
serade studenter, som genom berättelser och dialog utifrån konkreta erfaren-
heter meddelade sin uppfattning om hur man bör leva sitt liv. Mer än 30 år 
har gått sedan dess, och man skulle kunna tänka sig invändningen att mycket 
har hänt; att bland annat samhällsvetenskapernas ökade betydelse skulle göra 
studier med humanistisk praxisfilosofisk inriktning mindre angelägna i dag. 
Det vore ett misstag.

Utvecklingen mot allt tätare förbindelser mellan tidigare orelaterade grupper och 
samhällen bidrar tvärtemot till att behovet av humanistisk verksamhet blir allt större. 
Med ökad inter nationalisering ökar behovet av det som vi tidigare har kallat för ’kul-
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turell översättning’, alltså det humanvetenskapliga arbete som består i att göra andra 
kulturer förståeliga för oss och omvänt att göra oss själva och vår kultur förståeliga 
för andra i andra samhällen med andra traditioner.9 

Humanvetenskapen arbetar inte enbart som tolk mellan kulturer och indivi-
der utan kan också hjälpa människan till ökad förståelse av sig själv och sin 
tillvaro. Nordenstam visar att den teknologiska utvecklingen generellt väcker 
etiska och existentiella frågor och dilemman. Han tar inställningen till dator-
teknikens utveckling som exempel och påpekar att entusiasmen, framför allt 
bland tekniker, ibland bygger på... 

... föreställningar om vad en människa är och vad kunskap är som inte tål en närmare 
granskning. I sådana fall kan det uppenbarligen vara bra med ordentliga filosofiska 
analyser av likheterna och inte minst skillnaderna mellan människor och maskiner 
och analyser av vad kunskap av olika slag förutsätter och innehåller.10

Ett svenskt projekt med den utgångspunkten – där även Tore Nordenstam 
är aktiv – inleddes under senare delen av 1970-talet och är numera förlagt 
till KTH, där Bo Göranzon initierat och leder forskningsområdet Yrkeskun-
nande och teknologi med den uttalade avsikten att tillsammans med yrkes-
utövare inom olika områden undersöka och utveckla yrkeskunanndet. Han 
har själv ägnat mycket kraft åt att studera samspelet mellan människa och 
dator.11 Bland annat har han, inspirerad av Nordenstams teori och metoder, 
undersökt hur arbetet med skogsvärdering påverkades när datateknik inför-
des. Göranzon fann att datoriseringen av skogsmästarnas arbete, bland annat 
med beräkning av virkesförråd, samtidigt innebar att de förlorade kunskap.

Något som framkom allmänt vid samtalen med skogsmästarna var: Förutsättningarna 
att förstå de faktorer och samband som påverkar fastighetens värde försämrades vid 
datorise ringen. – Det var i första hand detta som erosionen av yrkeskunskaperna 
gällde.12

Göranzon visar att datoriseringen bröt ett samband mellan beräkning och 
bedömning i skogsmästarnas arbete. Han kallar detta ”det dubbla greppet”, en 
del av yrkeskunnandet som i skogsmästarnas fall urholkades när datorteknik 
infördes. Handräknandet var vik tigt, därför att det inte handlade om meka-
niskt räknande utan hela tiden samspelade med rimlighetsbedömningar. Nå-
gon skarp gräns mellan rutinmässigt och kvalificerat arbete fanns inte. Dess-
utom innebar handräknandet att skogsmästarna fördjupade sitt kunnande.
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Det är genom att skogsmästaren räknar på materialet – och först då – som han får 
överblick. Överblicken kommer naturligt, utan ansträngning: skogsmästaren ser 
proportioner, vilka faktorer som är tunga, hur mycket en variation spelar in. Denna 
överblick genom räknandet har också betydelse när skogsmästaren är ute och invente-
rar. Han tar så att säga med sig ut i skogen att han har fördjupat sig och reflekterat.13 

En av de praktiker som samarbetat med Göranzon är konstsnickaren Thomas 
Tempte. Han har på olika sätt undersökt sitt eget hantverk. Bland annat har 
han rekonstruerat en svarv enligt uppmätningar av Denis Diderot i Den 
stora encyklopedien. Vid ett besök på Nationalmuseum blev han så fängslad 
av en stol, tillverkad för 3 300 år sedan för Tut anch Amon, att han beslöt 
göra en kopia för att förstå hur den tidens hantverkare arbe tade.14 Tempte har 
periodvis varit mycket pessimistisk beträffande det producerande hantverkets 
framtid. Inte bara kunskaper utan också betydelser tunnas ut.

Begreppet hantverkare används numera i de mest skiftande sammanhang. Innehållet 
blir allt oklarare vilket nog hänger samman med att hantverket är nästan utdött. Jag 
vill kalla en person en hantverkare som behärskar hela arbetsprocessen från bedömning 
av råvara till fär dig produkt. Dessutom skall man kunna utföra flera olika typer av 
produkter, lösa de tek niska problemen och dimensionera delarna. Man behöver inte 
vara mästare för att vara hant verkare. Mästare är egentligen en företagartitel. Enligt de 
gamla reglerna blev man mästare då man utfört ett mästarprov och haft egen verkstad 
en bestämd tid. Utan verkstad inget mästerstycke.15

Ända sedan han själv började som snickarlärling för över 40 år sedan har 
Tempte oroat sig för att hantverksyrkena ska dö ut. Han var dessutom besviken 
på socialdemo kraterna, som han ansåg hade svikit sina idéer om människans 
befrielse genom arbete: ”Hantverkligt, industriellt, fackligt och solidariskt, 
fostrande arbete och bildningsarbete. Allt skulle i den ljusnande framtid bilda 
en helhet”, skriver han lätt självironiskt över sin egen tidigare tillit. I mitten 
av 1970-talet sammanställde han en utställning över arbetet och över arbe-
tarrörelsen. ”Det kändes som död och begravning, som allt var slut innan det 
ens börjat för min del.”16 Men han fortsatte, både som möbelsnickare och 
med utfor skandet av praktiskt kunnande. En fråga han funderat över är vad 
yrkesheder innebär.

En hantverkare tillåter sig aldrig att hetsa eller ta genvägar. Ett arbete får ta den tid 
det be höver och det material som är lämpligast. Likaledes finns det oftast bara en 
metod som pas sar bäst med hänsyn till kunskaper, verktyg, material och krav på färdigt 
resultat. Kan man välja mellan flera metoder har man också många verktyg att välja 
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mellan. Kan man ta bort delar ur en traditionell konstruktion, finns det för många 
delar i den. Man kan också ta bort i oförstånd eller sälja sig till intressen som i grunden 
är emot den hantverkliga produktions formen – exempelvis där vinst går före kvalitet.17

Därmed antyder Tempte ett förhållande som innebär mer än ett hot mot 
hantverkarens – och varje annan praktikers – yrkesheder. Att undvika att sälja 
sig till intressen som sätter vinst före kvalitet kan för många framstå som en 
utopisk ambition. Men han lägger detta ansvar på den enskilde yrkesutövaren 
och inte på kunder, mellanhänder eller andra som kan antas ha starkt intresse 
av att hålla nere en varas tillverkningskostnader. Ett tungt an svar, men så finns 
inte heller särskilt många producerande hantverkare numera. Tempte talar om 
att använda sig av den bästa metoden och det lämpligaste materialet. Ytterst 
handlar det alltså om bedömningar, de enskilde yrkesutövarens val.

från händerna till hjärtat

Bengt Molander utvecklar resonemangen om förhållandet mellan kunskapens 
fakta och värde: ”Det finns ett inre samband mellan (strävan efter) »det goda» 
och kunskap i hand ling.”18 Han tolkar denna strävan inte som arbete mot ett 
givet mål utan som en ”ledande idé, ett begreppsligt gravitationscentrum, när 
det gäller att förstå begreppet mänsklig kun skap.”19 Kunskap i handling skiljer 
sig från den teoretiska kunskapstraditionens strävan efter kontroll: ”Kunska-
pen omvandlas till ting. Teorin bevittnar bara det redan skedda, det färdiggjor-
da, det redan avslutade”.20 Men det finns alternativ för kunskapsut veck ling 
och för att hålla kunskap av olika slag levande, vilket, påpekar Molander, 
också hör till vetenskapens uppgifter, men då krävs en vidgad kunskapssyn. 

Om man i stället ser på frågor uppgifter och aktiviteter som kunskapens levande grund 
ser verklighetens utforskande annorlunda ut. Kunskap i handling blir grundläggande 
och en mångfald sätt att gå vidare i kunskapsbildning blir synliga, däribland många 
praktikgrun dade. Verkligheten ses då inte längre som ett »objekt» som kan delas upp, 
i stället ses den som ett landskap som vi är en del av och som vi möter på olika sätt 
beroende på hur vi tar oss fram. Man bör då inte tala om »fläckar» vita eller inte, 
utan om olika sätt att ta sig fram. En sådan kunskapsbildning ställer emellertid höga 
krav på kommunikation – man måste lära sig jobba med en mångfald gestaltningar 
och språk.21

Även Tore Nordenstam diskuterar relationen mellan vetenskap och praktik, 
men här i bemärkelsen praktisk användbarhet. Bakgrunden är föreställningen 

k
A

p
IT

e
l

 3
: 1n

T
r

O
d

u
k

T
IO

n
 T

Il
l

 p
r

A
x

IS
f

O
r

S
k

n
In

g



67

att de humanistiska ämnena inte är nyttiga på samma vis som naturvetenskap-
lig och samhällsvetenskaplig forskning. Nordenstam menar att det inte alls är 
fallet, utan att också de humanistiska ämnena ”alltid varit inflätade i praktiska 
sammanhang av skiftande slag” 22, även i tider då universitetsforskningen satt 
en ära i att ta avstånd från alla nyttoaspekter. När det gäller praktisk filosofi så 
har ämnet fått starkare betoning på tillämpad etik. En viktig del av bakgrunden 
till den utvecklingen finns, enligt Nordenstam, att söka inom medicin och 
sjukvård, där de tekniska landvinningarna gjort det möjligt att bota sjukdomar 
som tidi gare inte kunde behandlas. Men samtidigt har gränsen mellan liv och 
död blivit alltmer diffus och de alltmer avancerade behandlingsmetoderna 
innebär paradoxalt nog samtidigt att patienter, anhöriga, vårdpersonal och 
politiker ställs inför allt svårare val; dilemman som inte kan lösas med hjälp 
av traditionella etiska regler. 

Läkarna och misslyckandena
Ingela Josefson, humanist och arbetslivsforskare, har i många år utforskat olika 
aspekter av etik och kunskap tillsammans med praktiker inom sjukvården. I 
ett projekt samarbetar hon med tre grupper av läkare för att tillsammans med 
dem undersöka möjligheterna att utveckla bättre former för mötet mellan 
teori och praktik i utbildning och i yrkesliv.23 Till grund för hennes arbete 
ligger en önskan att upplösa en av många förutsatt motsättning mellan teori 
och praktik och en därav följande nedvärdering av praktisk kunskapsutveck-
ling. I samtalen med läkarna använde Ingela Josefson filosofiska, idéhistoriska 
och skönlit terära texter för att ge impulser och bredda perspektiven i grupp-
samtalen. Hon uppmanade inte läkarna att själva läsa de texter som skulle tas 
upp i samtalen. I stället återberättade hon exempelvis antika draman, som 
deltagarna sedan hade som grund för reflektion över sitt eget arbete.

 Metoderna i denna undersökning ansluter till Ingela Josefsons, men jag 
använder mina egna återberättade erfarenheter som grund för reflektion.24 
Både i läkarstudien och i denna reporterstudie introducerades temat ”Miss-
lyckandet som kunskapskälla”. Ämnet väckte ganska stor irrita tion, i en av 
reportergrupperna. Detta trots att reportrarna annars var mycket beredvilliga 
att ta upp också mindre framgångsrika insatser. Möjligtvis var det grovheten 
i uttrycket ”misslyckande” som uppfattades som stötande.

Annars är det ingen ny upptäckt att det finns kunskap att hämta i nederla-
gen. Josefson refererar till 1500-talsförfattaren och ju risten Michel de Mon-
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taigne och säger att begrun dande över orsaker till motgångar ”... utvecklar 
förmågan att göra de distinktioner som ett gott omdöme innebär. Det är 
denna förmåga som är innebörden i den kritiska reflektio nen.”25 Montaigne 
uttrycker det hela något mer drastiskt: ”Min fasa för grymhet driver mig 
mycket längre än vad något mönsterexempel på mildhet skulle kunna locka 
mig till.”26 

Flera av läkarna håller med om att det är de besvärliga fallen man helst vill 
diskutera, och en av kvinnorna betonar: 

Visst kan jag berätta om något som har gått bra och vara stolt över det, men det är 
inget att reflektera över. När det går åt skogen är det fler frågor som väcks.27 

Men för att detta ska fungera krävs att man arbetar i en trygg miljö, påpekar 
en av hen nes kolleger: 

Om man diskuterar ett svårt dilemma med en kollega och denna person säger: ’Du 
gjorde alldeles fel, jag tänker anmäla dig’. Då diskuteras det inte en andra gång.28

Kontakten med patienterna är central för varje kliniskt verksam läkare. Flera 
i Josefsons grupper berättar hur de som unga i yrket försökte uppträda som 
Doktorn, men att de med åren släppt fram alltmer av sitt privata jag. Någon 
påpekar det viktiga i att pati entan passa sitt uppträdande, medan andra tycker 
det vore att manipulera. Liksom repor trarna hade flera läkare varit med om 
att det varit besvärligt att både vara personlig och yr kesmässig; att balansera 
mellan det privata och det formella. Tillsammans med en skåde spelare har 
läkarna diskuterat likheter och skillnader mellan deras respektive yrken. 

Under samtalets gång visade det sig att jämförelsen mellan läkare och skådespelare 
inte handlar så mycket om skådespelarens möte med publiken utan snarare om hur 
skådespelaren försöker förstå den roll som hon ska spela. Skådespelaren försöker med 
sig själv som red skap att komma bakom det kvinnoporträtt som hon ska gestalta. 
För läkaren handlar det i motsvarande fall om att förstå patienten och i båda fallen 
handlar det om ansvaret för en tolkning.29

Detta perspektiv i jämförelsen mellan skådespelarens yrke och läkarens är ett 
helt annat än när människor – både branschfolk och forskare – emellanåt talar 
om journalistrollen – ibland i singularis och ibland i pluralform med eller 
utan precisering av ett antal typer.30 ”Ordet roll förekommer ymnigt i vårt av 
sam hällsvetenskaperna färgade språk. Det hör hemma inom socialpsykologin. 
Vi talar om läkarrollen, patientrollen och t o m om mammarollen”, påpekar 
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Ingela Josefson.31 En klar risk är att man, genom att använda rollen som 
metafor för förhållningssätt i yrkeslivet och för övrigt, snarare låser än vidgar 
perspektiven. Resonemangen tenderar att äga rum och förbli i salongen och 
perspektivet att vara publikens.

Men oavsett vad man benämner det så ingår i såväl reportrars som lä-
kares yrkeskun nande förmågan att närma sig andra individer som befinner 
sig i skiftande situationer och som har olika bakgrund. Av samtalen med 
läkarna framgår att den enskilde yrkesutöva rens egen livssituation har avgö-
rande betydelse.32 Det är stor skillnad mellan att arbeta som specialist på en 
universitetsklinik och att tjänstgöra som familjeläkare på en plats där man 
känner sina patienter och där de känner sin läkare från andra sammanhang 
än vården. Så småningom bygger man upp ett ömsesidigt förtroende. Men då 
finns i stället risken, särskilt för allmänläkare på mindre orter, att de känner 
sig vara i tjänst även på fritiden el ler att de känner att patienterna kommer 
alltför nära. En del av läkarna löser det genom att mer eller mindre avsiktligt 
och tydligt ”stänga till”. 

Läkarnas dilemman både liknar och skiljer sig från reportrarnas. Känslan 
av att aldrig vara riktigt ledig delar allmänläkaren på en liten ort med lokal-
redaktören. Däremot går det inte att komma ifrån att förhållandet mellan 
läkare och patient har en principiellt annan innebörd än förhållandet mellan 
reportern och hennes intervju- eller re portagepersoner. I det ena fallet uppsö-
ker människor en yrkesman för att få hjälp med ett hälsoproblem, medan det 
i det andra fallet vanligtvis är reportern som uppsöker andra människor, för 
att de ska bidra till hennes eller hans mer eller mindre angelägna berättelse. 
Jag är medveten om att relationerna inte är så entydiga, att särskilt i reporterns 
verklighet så blandas bevekelsegrunder och att det inte alltid är så klart vem 
som uppsöker vem. Men grundförutsättningarna är ändå att läkaren hjälper 
patienten medan reporterns syfte i mötet med andra människor är att samla 
material till en artikel, ett inslag eller ett program.

Etikregler med undermening
Den första paragrafen i Läkarförbundets etiska regler lyder: 

Läkaren ska i sin gärning låta sig ledas av människokärlekens och hederns 
bud och hans främsta mål ska vara patientens hälsa.

Den första paragrafen i Yrkesregler som ingår i mediebranschens gemen-
samt an tagna Spelregler för press, radio, teve lyder:
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Ta inte i tjänsten emot journalistiska uppdrag av personer utanför den 
redaktionella ledningen.

Skillnaden i tilltal och innehåll säger något om vilka förväntningar som 
ställs på läka ren respektive på reportern. Den ena förväntas göra rätt medan 
den andra antas göra fel. Ändå återkommer flera av reportrarna i den här un-
dersökningen till att de har valt yrke därför att de vill göra en samhällsinsats, 
hjälpa sina medmänniskor. I studien om lä kares yrkeskunnande är det ingen 
av yrkesutövarna som uttalar den ambitionen, vilket kan bero på att de inte 
anser att det behövs. Godheten finns inskriven i förutsättningarna. För läkare 
kanske godhet snarare uppfattas som ett krav från omgivningen än som en 
möjlighet för individen. En av läkarna i Josefsons grupper påpe kar att deras 
samtal hela tiden handlar om hur de ska kunna vara så bra läkare som möj ligt, 
och bekänner att han själv emellanåt värjer sig och helst vill komma undan 
patienter nas bekymmer.

 Gemensamt för samtalen jag förde med reportrarna och Ingela Josefson 
med läkarna är att resonemangen mycket ofta kom att utvecklas till tankeut-
byten om etiska frågor och di lemman. För läkarna kunde det handla om att 
inte riktigt räcka till, antingen i sina egna eller i omgivningens ögon. Vilket 
inte är något litet problem i västerländska kulturer där många ser varje form 
av ohälsa som ett uttryck för medicinska tillkortakommanen och varje dödsfall 
som ett misslyckande, om så det inträffar i en människas 90:e år. Visserligen 
kan alla läkare ramsan om att aldrig skada, någon gång bota, oftast lindra och 
alltid trösta33, men det är som om inget utom boten riktigt räknas. Här finns 
en viktig uppgift för praktisk filosofi, anser den amerikanske filosofen Stephen 
Toulmin och tar det moderna dödsbegreppet som exempel:

Public debates about the idea of brain death or about withdrawing the machines used 
to pro long the bodily life of brain damaged patients are, thus, practical philosophy 
as much as scientific medicine. True, we cannot resolve such issues without technical 
knowledge of scientific and medical facts, but scientific and medical facts alone cannot 
force us to agree on one particular answer or another. For that we need to reflect on the 
alternative ways in which those facts can be viewed, and on the clinical implications 
of each view. /.../ Once again, that is, we have a choice between alternative aspects, 
in which the price of a wrong choice can be substantive and painful.34 

Frågorna är svåra och angelägna att reflektera över, inte bara för läkare. Men 
läkarna behöver åtminstone inte tvivla på inriktningen av sitt arbete; att efter 
bästa förmåga befria människor från smärta. Sannolikt har de flesta människor 
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de förväntningarna på utövare av läkaryrket. När det gäller reporterns yr-
kesutövning finns ingen motsvarande enighet om vad arbete går ut på. Den 
off entliga debatt som Toulmin ovan refererar till domineras fullständigt av 
massmedierna, som därmed har stort inflytande på människors föreställningar 
om liv och död. Ett infly tande som rimligtvis också innebär ett ansvar, och 
skulle man använda Temptes syn på hantverkarens åtaganden faller detta 
ansvar tungt på de som undersöker och skildrar verkligheten; reportrarna. 
Jag är medveten om att det finns andra tolkningar, och även för den enskilda 
repor tern när det många gånger problematiskt att gripa innehållet i exempelvis 
uttrycket ”journalistiskt motiverat”35 .

Regler öppna mot de goda valen 
En av de frågor som löper genom hela denna undersökning är det i grunden 
aristoteliska spörsmålet om förträffligheten; vilken handling och vilket för-
hållningssätt som är bäst i konkreta situationer. Aristoteles uppfattning är att 
just handlingen är avgörande för en människas karaktärsutveckling:

Det är sålunda riktigt sagt, att människan blir rättrådig av att utföra rättvisa handlingar 
och besinningsfull av att handla sansat. Utan att göra något sådant kommer heller 
ingen att ha några utsikter att bli god. Men flertalet människor gör det inte, utan de 
tar sin tillflykt till tanken och tror sig filosofera och sålunda bli goda människor. De 
beter sig ungefär som sjuka, vilka uppmärksamt lyssnar till vad läkarna har att säga 
– men sedan följer de inte en enda av de föreskrifter som de har fått. På samma sätt 
som dessa patienter inte får sin kropp i skick genom en sådan behandling, blir inte 
heller de andra botade till själen genom ett dy likt filosoferande.36

 Martha Nussbaum framhåller att när det gäller vad som i det enskilda fallet är 
den goda och därmed rätta handlingen, så får man acceptera att det inte råder 
någon enighet. Synsätten varierar över tid, mellan kulturer och även mellan 
personer. Därför, säger Nussbaum med referens till Aristoteles, bör ett system 
av etiska regler inte vara fixerat utan öppet till sin karaktär.37 

A system of rules set up in advance can encompass only what has been seen before – as 
the medical treatise can give only the recognized pattern of a disease. But the world 
of change confronts agents with ever new configurations, surprising them by going 
beyond what they have seen. Even natural justice for human beings is ’all mutable’, 
i.e. historrically rooted, not backed by anything more enduring than the ongoing 
world of human social prac tice.38
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Av samma orsak, och fortfarande med referens till Aristoteles, är det omöjligt, 
anser Nussbaum, att fixera de ”förträffliga” handlingarna. Vad som är rätt 
måste i princip avgö ras i relation till förutsättningarna i varje enskilt fall. Men 
det betyder inte att Nussbaum förespråkar relativism, snarare då ansvarsfull 
dialog. 

 
Skyldiga ord
Därmed närmar vi oss åter W B Gallies utredning om i grunden omstridda 
begrepp”39, och hans förklaring att värdet med dessa begrepp är just att de inte 
har en entydig definition utan möjliggör olika, även motstridiga, tolk ningar.

One very desirable consequence of the required recognition in any proper instance 
of essen tial contestedness might therefore be expected to be a marked raising of 
the level of quality of arguments in the disputes of the contestant parties. And this 
would mean prima facie, a justification of the continued competition for support 
and acknowledgement between the va rious contesting parties.40

Allan Janik utvecklar Gallies resonemang och poängterar att insikten om att 
det kan finnas fog för andra tolkningar än den egna är förutsättningen för 
en reflekterande in ställning. Det finns ett värde i att människor kan komma 
överens om att vara oense, för då är det möjligt att fortsätta och utveckla 
diskussionen.41

Vardagsklokheten ”ord är aldrig oskyldiga”, lånad från okänd källa, kan stå 
som kommentar till Kjell S. Johannessens närkamp med beteckningen be-
grepp. Johannessen/Wittgenstein går längre än Gallie och föreslår en ”pragma-
tisk-konstitutiv” syn på begreppets natur, vilket innebär ungefär att innehållet 
i ett begrepp primärt och mest pregnant visar sig genom att det praktiseras.42 
Den använd ningen av begrepp skiljer sig från den traditionella som bygger på 
att ett begrepp bestäms av en uppsättning nödvändiga och tillräckliga känne-
tecken. Johannessen använder be greppet ”stol” som exempel och ”sittmöbel 
med ryggstöd beräknad för en person” som de formulerade villkoren för en 
korrekt användning av uttrycket ”stol”. Detta perspektiv på begrepp är seman-
tiskt, saknar användningsdimension, orienterar sig mot artikulering av redan 
bildade begrepp utan att ta i beaktande att begrepp är ”...människoskapade 
artefak ter som är verksamma i all mellanmänsklig kontakt:”43

 Johannessen anför en rad skäl som talar emot uppfattningen att begrepp 
skulle vara enhetligt och logiskt ordnade.
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Att reducera denna mångfald till verbalspråkets paradigm – definitionen – bidrar bara 
till att skapa vrångbilder av begreppets natur på den praktiska kunskapens domän. 
En chaufför do kumenterar sina körkunskaper genom att köra säkert och genom att 
hantera farliga situatio ner på ett tryggt och överbevisande sätt, inte genom att ge 
vidlyftiga beskrivningar av sin kompetens. 44

Enligt Johannessens tolkning utför man i användandet av begrepp en jämfö-
rande handling, där begreppet är hjälpmedel i denna akt, och basen för jäm-
förelsen utgörs av de exempel som kan anföras på användning av begreppets 
språkliga uttryck. Att ha tillägnat sig ett begrepp innebär med detta synsätt 
att praktisera det enligt ett ”...spektrum av kon textuellt bestämda hållpunkter 
av övervägande handlingsmässig karaktär för användning av språkliga ut-
tryck.”45 Dessa hållpunkter är i första hand gestaltande; liknelser, metafo rer 
eller berättelser om konkreta händelser. De kan också vara mer eller mindre 
rutinmäs siga handlingssätt och slutligen den vetenskapliga kontextens ”...
traditionella be grepp skännetecken som låter sig fasthållas i översiktliga och 
välregulerade förhållanden.”46 

Som en illustration till Wittgensteins syn på begrepp citerar Johannessen 
jämförelsen mellan språket och en gammal stad, en metafor som jag tycker 
har klar bäring på repor terns yrkesutövning; reporterskapets praxis. Liknelsen 
finns i början av Filosofiska un dersökningar och följer på ett antal paragrafer, 
där Wittgenstein resonerar om vad ”språk”, ”ord” och ”begrepp” är samt gör 
klart att han fortsättningsvis avser att kalla ”...helheten, som består av språket 
och de därmed sammanvävda aktiviteterna, för ’språkspelet’”.47

Låt dig inte oroas av att språken (2) och (8) består uteslutande av befallningar. Om du 
är böjd att säga att de därför är ofullständiga, så fråga dig om vårt språk är fullständigt 
– om det var det innan den kemiska symboliken och infinitesimal notationen hade 
införlivats med det, ty dessa är så att säga förstäder till vårt språk. (Och hur många 
hus eller gator behövs det för att en stad skall börja vara en stad?) Man kan betrakta 
vårt språk som en gammal stad: ett virrvarr av gränder och torg, gamla och nya hus, 
och hus med tillbyggnader från skilda tider; och allt detta omgivet av en mängd nya 
förorter med raka och regelbundna gator och med en formiga hus.48

Johannessen läser analogin som att vardagsspråkets skiftande och grovt tillyx-
ade be grepp som fungerat under århundradens användning utgör den gamla 
stadskärnan, medan samtida vetenskapers rätlinjiga begrepp breder ut sig i 
förorterna. Han poängterar att det är i vardagens språk som all mening ur-
sprungligen bildas.49
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Kanske skulle man kunna se journalistikens begreppsvärld som ett kvarter i 
denna stad, en plats där honnörsord som allmänintresse, grävjobb och gransk-
ning exponerar sina triumfbågar och utsiktstorn högt ovan omgivningens 
takåsar. 

Hur ser den verklighet ut som tar sig uttryck i dessa ord? För att ta reda på 
det, får man söka efter förklarande hållpunkter, se begreppen som hjälpmedel 
i sitt utforskande.

Orden är inte oskyldiga. Gallie uppmanar oss att ta vara på de befogade 
meningsskilj aktigheterna i stället för att eftersträva konsensus. I många praxis-
ar pågår ett motsatt pro jekt; man spelar språkspelet så att verkliga skillnader 
förblir dolda eller görs osynliga. Vanliga påståenden bland människor som 
arbetar inom massmedierna är exempelvis olika varianter av att man måste nå 
ut. Men vad betyder detta uttryck? I repor terskapets praxis kan uttrycket nå 
ut förefalla stå för samma innnehåll som den betydelse massmedieföretagets 
mark nadsavdelning lägger i orden, men det är långt ifrån säkert.
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kApITel 4: meTOder Och mATerIAl

SJuTTOn vIlJOr I SAmTAl

Denna studie av reporterskap har hämtat metoder och ansats från humanis-
tisk praxis forskning. Jag har också inspirerats av antropologiska perspektiv. 
Bakom de reso nemang som förs ligger närmare tre års samtal med 17 erfarna 
reportrar, som berättat om 700 konkreta erfarnheter – ofta dilemman där 
deras personliga bedömningsförmåga ställts på prov.

Här följer nu en redogörelse över hur arbetet genomförts.

metodologiska överväganden

Som före detta praktiker har man förutsättningar att ta sig an undersökningar 
av sitt tidigare yrke på ett annat sätt än forskare med mer renodlat teoretisk 
bakgrund. För min del innebär det att när jag läser undersökningar om jour-
nalistik och massmedier, föreställer jag mig inte bara hur forskaren gripit sig 
an sitt arbete utan också reaktioner och förhållningssätt bland de journalister 
som varit föremål för forskningen. 

Många undersökningar drar slutsatser om journalisters arbetsförhållanden 
och deras inställning till journalistiken som process och produkt utifrån 
innehållsstudier eller enkä tundersökningar.1 I de flesta studier förekommer 
ingen direktkontakt mellan forskare och praktiker. I de fall journalister och 
forskare faktiskt möts, så har kontakten ofta knutits via medarbetarnas ar-
bets- eller uppdragsgivare. De flesta medieorganisationer styrs likadant som 
andra kommersi ella företag, vilket innebär att dessa affärsföretag i första hand 
producerar varor och tjänster på en konkurrensutsatt marknad, samt att 
denna inriktning rimligtvis riskerar komma på kollisionskurs med eventuella 
am bitioner när det gäller upplysning och granskning. 

Men, det är för arbetet som undersökare och skildrare av samhället och 
med yttersta mål att stärka och utveckla demokratin, som universitet och 
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högskolor utbildar journalister. Samma skäl för sitt yrkesval anger många 
journalister och ungdomar som utbildar sig för yrket.

Man bör således inte förutsätta att chefer i massmedieföretagen och report-
rarna i dessa alltid har gemensamma intressen. Den reservationen är ett av 
skälen till att jag valt att söka direktkontakt med reportrar i stället för att gå 
via de ras arbets- eller uppdragsgivare. Jag har inte heller anlitat någon facklig 
organisation eller annan intresseorganisation för att den vägen få kon takt med 
reportrar till min studie. Ytterligare förhållanden som gör att reportrar intar 
en särställning inom journalistiken och att jag därför har valt att samar beta 
med just den yrkesgruppen har jag utvecklat i inledningskapitlet.

Eftersom den här undersökningen handlar om hur enskilda yrkesutövare 
ser på möj ligheter och begränsningar i sin egen – men även kollegers – yrkes-
vardag är det väsentligt att fånga upp den enskildas reflektioner. Jag betraktar 
gruppdeltagarna både som represen tanter och som informanter. Det innebär 
att jag ansluter till Steinar Kvales distinktioner, som säger att i informantpers-
pektivet 

…som leder till en sanningssökande (’veridikal’) tolkning av uttalandena, ligger 
tonvikten på innehållet i intervjupersonens observationer och upplevelser. I ett andra 
perspektiv, som innebär en symtomatisk tolkning, är det intervjupersonens egen 
relation till det fenomen som beskrivs som är av intresse.2

Jag har sökt reportrarnas relation till de berättel ser och exempel, som tagits 
upp under samtalen, framför allt för att få en uppfattning av hur enskilda 
yrkesutövare förhåller sig i etiska frågor. Eller för att uttrycka sig i analogi 
med Aristoteles i Den nichomachiska etiken och hans efterföljare Martha 
Nussbaum: Hur hanterar en reporter utmaningar och dilemman i sitt arbete; 
kan hon handla i enlighet med sin personliga moral, eller agerar hon i strid 
med sin övertygelse? Hur betraktar hon och hanterar i så fall detta tillkom-
mande dilemma?

Det individuella uttrycket
Med dessa frågeställningar som utgångspunkt – skulle jag välja ett samhälls-
vetenskapligt eller humanistiskt angreppsätt? Och vad är för övrigt skillnaden 
mellan humaniora och samhällsvetenskap? Ett sätt att se på den saken är att 
den humanistiska forskningen studerar kulturellt väsen men med sitt intresse 
koncentrerat på individuella uttryck, medan samhällsvetenskaperna koncen-
trerar sig på gemensamheter och regelbundenheter i det sociala livet.3
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Ett grundläggande inslag i studiet av människan som kulturvarelse är att redogöra för 
hur aktörerna uppfattar sig själva och sin egen situation, och för att kunna göra detta 
måste man framställa aktörens egna begrepp på ett sådant vis att de blir förståeliga 
för den krets man hänvänder sig till. Aktörens eget perspektiv är grundläggande i all 
humanistisk forskning.4

Tore Nordenstam är dock noga med att påpeka att det inte finns några vatten-
täta skott mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, som bägge 
räknas till människoveten skaperna och därmed skiljer sig från de lagsökande 
och kausalförklarande naturveten skaperna med inriktning på mekanikens ob-
jekt. Människovetenskaperna däremot under söker meningsbärande objekt, 
exempelvis texter och handlingar som kräver tolkning för att förstås och som 
dessutom kan tolkas och förstås på olika men lika legitima sätt. 

Med det praxisfilosofiska perspektiv som jag redogjort för i föregående 
kapitel var det naturligt att ansluta till denna vetenskapssyn och använda 
kvalitativa humanistiska meto der för undersökningen. Undantaget är några 
enkla kvantifieringar för att erbjuda en bättre överblick av mitt material. En 
tidigare motsättning mellan kvalitativa och kvantita tiva metoder förefaller ha 
klingat av, varför det i dag inte längre finns anledning att moti vera kvalitativa 
forskningsmetoders existensberättigande.5 

Mer precist ansluter jag mitt arbete metodologiskt till den humanistiska 
arbetslivs forskningen, som den bedrivs bland annat av grupperna kring Bo 
Göranzon, KTH, och Ingela Josefson, Södertörns högskola samt Sentrum för 
professionsforskning vid Högskolan i Bodö. Därmed är min ambition också 
att introducera ett nytt fält för forskning som berör journalistik- och mass-
medier. Inte minst forskare med praktisk bakgrund i journalistiken bör kunna 
ha en del att tillföra medie- och kommunikationsforskn ingen genom att med 
praxis filo sofiska ut gångspunkter undersöka olika aspekter av journalistikens 
arbets- och kunskapspro cesser. Därmed skulle man utveckla förutsättning-
arna för det närmande mellan praktik och teori – både inom utbildning och 
forskning – som efterlyses på många håll.

 
I den övergripande planeringen och inriktningen av mitt fältarbete har jag följt 
princi per liknande dem som Ingela Josefson tillämpat i sina undersökningar 
av yrkesutövares praktik tillsammans med bland annat grupper av läkare.6 När 
det gäller undersökningen har jag vid sidan av den humanistiska arbetslivs-
forskningens praxisfilosofiskt inriktade metoder hämtat mycket inspiration 
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från Steinar Kvale.7 Hans resonemang gäller visserli gen framför allt intervjuer, 
där samtalet inbegriper två personer, den intervjuade och for ska ren. Jag har 
dock funnit att de flesta frågor han behandlar är möjliga att tillämpa också 
på gruppsamtal.

grupper och gruppdeltagare

När min JMK-handledare Britt Hultén våren 1996 sammanförde mig med 
Ingela Josefson, vid den tiden forskare vid Arbetslivsinstitutet, innebar det 
att jag fann ett sam manhang där jag kunde börja planera min undersökning, 
som från början hade som mål att undersöka erfarna reportrars yrkeskunnande 
och då framför allt sådan kunskap som tar sig uttryck i förhållningssätt och 
handling. 

Jag ville koncentrera mig på de delar av reporterarbetet som föregår förfat-
tande och/eller framförande av de färdiga berättelserna. Ingela Josefson före-
slog att jag skulle sätta samman grupper av reportrar och i reflekterande samtal 
med dem undersöka kon kreta erfarenheter från deltagarnas yrkesverksamhet. 
Min förutfattade mening var att det skulle bli mycket svårt att få reportrar att 
ställa upp för samtal på sin fritid. Dessutom utan betalning.

Jag hade fel.

Urval
Min tanke var att samtalen mellan reportrarna och mig skulle bygga på kon-
kreta erfarenheter som alla deltagare hade chans att känna igen och därmed ha 
egna tankar om. Med en an nan frågeställning, exempelvis vad som utmärker 
reporterarbetet inom olika medier, skulle jag valt att sätta samman grupperna 
på annat sätt. 

Detta är bakgrunden till att jag i första hand sökte skrivande reportrar till 
undersök ningsgrupperna. En annan förutsättning var att de skulle vara 40 år 
fyllda; jag ville vara förvissad om att deltagarna verkligen hade lång erfaren-
het, företrädesvis som medarbetare i massmedierna men det viktiga var att 
de var tillräckligt gamla, eftersom även andra in sik ter än de från journalisti-
ken är värdefulla när det gäller att reflektera över sitt yrkesar bete. Aristoteles 
uttrycker detta i Den nikomachiska etiken som att unga män nog kan vara 
mycket skickliga och snabba på att göra beräkningar, men är odugliga som 
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filosofer. Orsaken är att klokheten bygger på erfarenhet av enskildheter och 
sådan erfarenhet kan endast skapas under lång tid.8

Jag eftersträvade ingen representativitet i statistisk bemärkelse i grupperna, 
inte annat än att jag ville att varje grupp skulle bestå av lika många kvinnor 
som män. Min uttalade ön skan var att de deltagande reportrarna skulle vara 
intresserade av att öka kunskapen om sitt yrke, både sin egen och andras. Varje 
grupp skulle bestå av sex personer, eftersom det anses svårt att hålla samman ett 
samtal med fler deltagare. Efter överläggningar med Ingela Josefson bestämde 
jag att tre grupper var vad man som ensam forskare skulle kunna klara. 

För att få tillgång till så rika och skiftande erfarenheter som möjligt be-
stämde jag att en grupp skulle bestå av reportrar som arbetar i landsorts- och 
småstadsmiljö, en grupp av storstadsreportrar medan den tredje gruppen av 
reportrar skulle vara verksamma i en av landets tillväxtregioner. Även på andra 
sätt värderade jag särskilt individuella skillnader inom grupperna.

Eftersom jag inte ville att samtalen skulle påverkas av mina tidigare relatio-
ner till deltagarna, hade jag från början beslutat att inte välja deltagare som 
jag umgicks med privat. Däremot använde jag mina personliga kontakter, när 
jag började leta deltagare. I några fall blev jag själv kontaktad av reportrar som 
hade hört talas om att projektet skulle starta och gärna ville bidra med sina 
erfarenheter. Annars var en framgångsrik teknik att be tilltänkta deltagare att 
fundera över ifall de visste någon som skulle kunna tänkas vilja delta. Jag var 
angelägen om att inte heller gruppdeltagarna skulle känna varandra privat 
och helst inte arbeta för samma uppdragsgivare, en ambition som jag i prak-
tiken valde att göra avkall på i ett fall, där två reportrar på samma redaktion 
kom att ingå i en av grupperna. Jag ville ändå ha dem med, eftersom jag från 
början var övertygad om att de bägge två hade viktiga erfarenheter att bidra 
med. Eftersom grupperna fungerade under lång tid, intensivt i över ett år och 
sedan mer sporadiskt, var jag dessutom beredd på att relationer och andra om-
ständigheter skulle förändras efterhand. Så skedde också. Exempelvis flyttade 
två gruppdeltagare ihop ef ter ett halvår.

Senhösten 1996 sökte jag deltagare och planerade de praktiska arrange-
mangen kring mötena. Jag ville inte att vi skulle träffas på någon av deltagar-
nas arbetsplats men hade inte möjlighet att själv hyra lokal, eftersom detta 
projekt arbetade med låg budget. Det inne bar att en grupp träffades i ett 
sammanträdesrum, som några av mina vänner lät mig låna gratis. En annan 
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grupp träffades i en gemensam lokal som en av gruppdeltagarna dispo nerade 
via sin bostadsrättsförening. Den tredje gruppen fick kostnadsfritt använda en 
utbildningsanstalts sammanträdesrum. Eftersom mötena hölls på kvällstid var 
risken för kolli derande intressen liten utom i bostadsrättsföreningens lokal, 
där de boende ibland hade egna möten och fester. Det ordnade sig genom 
att vi de gångerna träffades hemma hos någon av gruppmedlemmarna. De 
praktiska problemen som måste lösas gemensamt redan före det första mötet 
gjorde att deltagarna snabbt blev involverade i projektet.

I februari 1997 skickade jag ut den första kallelsen till en grupp report-
rar som arbetade i landsorts- och småstadsmiljö. Med kallelsen bifogades en 
översiktlig information om vad projektet gick ut på.9 Jag sökte då fortfaran-
de deltagare till de två andra grupperna. I maj 1997 startade grupp två; de 
reportrar som arbetar i en av landets tillväxt zoner, och i september samma 
år träffades gruppen storstadsreportrar för första gången. Som väntat var det 
svårast att hitta mötestid för den sista gruppen, eftersom flera av dem reser 
mycket i sitt arbete. En av deltagarna i den gruppen tvingades, på grund av sitt 
arbete, att hoppa av i samband med det första mötet. Jag valde då – i samråd 
med övriga i gruppen – att inte börja söka efter en ny deltagare och därmed 
riskera att försena fältarbetet. Därför utgörs gruppen storstadsreportrar av tre 
män och två kvin nor.

Gruppernas slutgiltiga sammansättning kom i stort sett att motsvara mina 
intentioner. Endast tre av reportrarna hade jag över huvud taget mött innan 
projektet inleddes. Så när som på de två redaktionskamraterna var det inga av 
gruppdeltagarna som umgicks privat, när vi började. Däremot hade givetvis 
flera av dem stött på varandra i tjänsten och några hade tidigare arbetat för 
samma uppdragsgivare. Den äldsta av deltagarna är kvinna och född 1931. 
Hon fick sitt första lokalredaktörsjobb 1947. Yngst är en man som är född 
1955 och arbetade som kommunreporter när fältarbetet inleddes.

Utan att jag hade haft den avsikten blev det totalt sett en ganska god sprid-
ning mellan fri lansande och anställda reportrar. I storstadsgruppen var till 
sist samtliga frilansreportrar, eftersom avtalspension och andra specialavtal 
för äldre medarbetare gjorde att två av del tagarna valde att övergå från fast 
heltidsanställning till ett mer fritt förhållande till sin ar betsgivare. Inklude-
rat dessa två var sju av deltagarna frilansreportrar, nio tillsvidarean ställda på 
tidningsredaktioner och en nyligen pensionerad efter 50 år i pressen, när 
arbetet inleddes. Samtliga frilansare betraktar sig som skrivande reportrar och 
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har arbetat länge för tryckta medier, men två av dem hade dessutom arbetat 
mycket med radio och teve, en som kontrakterad reporter för ett teve-sänt 
samhällsprogram. Alltså: nio tillsvida reanställda på tidningsredaktioner (en 
av dem på veckotidning och övriga i dagspressen), sju frilansar och en nyligen 
pensionerad reporter.10 

forskarens ställning

En aspekt av kvalitativ forskning är att lägga tonvikten på tolkning och reflek-
tion, inte en dast i förhållande till de fenomen som är föremål för undersökning 
utan också i relation till forskaren själv och hennes kontext.11 Det har gått 
lång tid sedan antropologerna reste runt i världen och studerade ”de Andra”, 
påpekar Billy Ehn och Barbro Klein12 och re dogör för den moderna antropo-
logins och etnologins reflexiva förhållningssätt, där for skaren förutsätts vara 
ytterst medveten om sin egen inverkan på hela forskningsproces sen. Å andra 
sidan bör forskaren undvika att hänfalla till vad Alvesson/Sköldberg beteck nar 
som ”bekännelseism” och därmed sammanhängande självupptagenhet, som 
gör att forskaren intresserar sig för andras uppfattningar endast utifrån hur 
dessa verkar på henne själv. De varnar också för att alltför blint hålla fast vid 
en viss ontologisk och epistomo logisk position: 

Poängen med reflektion är i stället att bryta med konsistens, att söka ifrågasätta 
svagheterna i det tänkande man annars är inne (och instängd) i, att bryta och byta 
snarare än att expan dera ett visst språkspel.13 

Detta innebär dock inte att den reflekterande forskaren rekommenderas att 
skrota sina teoretiska referensramar; tvärtom är det nödvändigt att hålla en 
viss teoretisk linje, mot vilken man prövar sitt empiriska material. För den här 
undersökningen betyder det att dygdeetiken, kunskapssynen och de tankar 
om begrepps mångtydighet, som diskuteras i kapitel två utgör den teoretiska 
ramen både för fältarbetets planering och genomförande och för den fortsatta 
analysen och tolkningen. 

Den praxisinriktade humanistiska arbetslivsforskningen bygger på un-
dersökningar ge nomförda tillsammans med praktiker, där ambitionen är att 
yrkes utövarna ska vara reflek terande subjekt i stället för att reduceras till objekt 
för forskning. Därigenom ansluter den till den nutida reflekterande etno gra-
fins och antropologins metoder för kunskapande. 



84

Forskaren själv är instrumentet
Med dessa utgångspunkter; hur bör och kan då forskaren förhålla sig till 
praktikerna och till det material de tillsammans skapar? Liksom Aristoteles, 
Nussbaum och andra använ der Steinar Kvale marina metaforer för att förklara 
vilka krav han anser att intervjuforska ren bör ställa på sig själv: 

...för att navigera säkert i farofyllda farvatten räcker det inte med att bara styra sitt 
fartyg; det krävs också omfattande kunskap om farvattnen och kustlinjen.14

Han anser att skicklighet i intervjuande är nödvändigt men helt otillräckligt 
för att be driva god intervjuforskning. En förutsättning är att intervjuaren 
dessutom har stor förtro genhet med ämnet och sammanhanget för under-
sökningen. Min förtrogenhet med ämnet journalistik är god. Frågan är om 
den kan vara alltför ingående. 

Kvale lyfter fram tre viktiga sidor av vetenskaplig etik. Den första gäller den 
forskande individens ansvar för att hennes eller hans projekt medverkar till 
utökad och väsentlig kunskap. I forskarens uppgift ingår också att kunnigt och 
ansvarsfullt sköta relationer med eventuella undersökningspersoner samt att 
skick ligt och hederligt hantera inre och yttre hot mot forskningens oberoende. 

Det förefaller rimligt att de två sistnämnda aspekterna i praktiken också 
kraftigt påver kar den första. Kraven på forskaren är alltså – och måste vara 
– höga. Några heltäckande regelsystem gives icke. Ytterst handlar det om 
att under alla faser av ett projekt vara så är lig och noggrann som det bara är 
möjligt och att vara medveten om riskerna.

Eftersom forskaren själv är det primära instrumentet för insamling av information, har 
denna filtrerats genom hans eller hennes värderingar och teoretiska utgångspunkter. 
Att av göra vad som är viktigt eller ej eller vad som ska uppmärksammas eller ej när man 
samlar in och analyserar information är praktiskt taget alltid en fråga som forskaren 
själv måste ta ställning till. Det finns alltså en risk för att man utesluter information 
som på något sätt strider mot ens egna uppfattningar.15

Vanliga förhållningssätt bland kvalitativa forskare är att de i mötet med inter-
vjuperso ner intar exempelvis rollen som förkämpe eller vän, vilket kan ställa 
till stora pro blem i ett senare skede. Risken är då avsevärd att de människor 
som hjälpt forskaren öka sin kunskap känner sig svikna, när de möter det 
slutliga resultatet av samarbetet. Med an tropologisk/etnologisk utgångspunkt 
påpekar Ehn & Klein utan omsvep ojämlikheten mellan forskare och dem 
forskaren möter i sitt fältarbete: 
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Den yttre världen tämjs genom en exploatering av andras upplevelser som konver-
teras till värden som forskaren själv kontrollerar. Den enes liv ökar värdet i den andres 
namn.16

Förespeglingar om gemensamt författande bleknar till floskler ifall under-
sökningsper sonernas insatser reduceras till data. Forskaren förvandlas från 
kunskapssökare till utsu gare.

Den andra ytterligheten i relationen mellan forskare och undersökningsper-
soner är att banden blir så starka att forskaren förlorar sig i den verklighet hon 
ska undersöka. Antropologer brukar beteckna detta med att forskaren ”goes 
native”, vilket innebär att hon tappar sin förmåga till kritisk reflektion. En 
sådan utveckling gör måhända att forskaren kortsiktigt säkrar goda relationer 
till sina undersökningspersoner men till priset av under måligt utfört arbete, 
vilket i ett längre perspektiv är negativt för alla inblandade.

Det gäller alltså för intervjuforskaren att varken snylta på forskningsfältets 
invånare eller själv bygga sitt hus där. 

Intervjuvana
Relationen mellan reportrarna i denna undersökning och mig utmärker sig 
i åtminstone fyra avseenden, ett förhållande som eventuellt också utgör en 
väsentlig avvikelse från den klassiska antropologiska situationen:

3 Reportrarna deltar i projektet utifrån ett uttalat eget intresse av att öka 
kunskapen om sitt yrke.

3 Samtliga gruppdeltagare är själva vana intervjuare.
3 Samtliga gruppdeltagare har genom reporterarbetet erfarenhet av att själva 

bedriva undersökningar
3 Såväl gruppdeltagarna som jag själv har erfarenhet av den yrkesutövning 

som undersökningen gäller17.

Min långa erfarenhet som reporter kan ses som en fara för att ”go native” i 
förhållande till mitt ämne, eller att bli för nära vän med undersökningsgrup-
pernas reportrar. Den risken ska inte negligeras och var också en viktig orsak 
till att jag i grupperna inte ville ta med några reportrar som jag är personlig 
vän med. Jag hade dess utom i förväg beslutat undvika att utveckla samarbetet 
i undersökningen till mer familjära relationer, medan projektet pågick. Den 
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ambitionen har jag fullföljt. I praktiken innebär det att jag fortfarande när 
detta skrivs (sommaren 2001) har sporadisk kontakt med de flesta gruppdel-
tagarna, men att dessa kontakter har med projektet att göra. 

En reporter måste – på gott och ont – utveckla en förmåga att växla mel-
lan närhet och distans till andra människor. Jag tror att detta praktiska yr-
keskunnande, som gruppdelta garna och jag har gemensamt, har underlättat 
genomförandet av fältarbetet.18   

Etiska överväganden
När jag vid starten av fältarbetet berättade för de deltagande reportrarna att 
min ambition och avsikt var att skydda deras identitet, var det flera som invän-
de att det var alldeles onödigt. De stod för sina åsikter och var inte rädda för 
att försvara dem offentligt, om så krävdes. Dessutom finns inom vetenskaplig 
forskning en berättigad princip om öppenhet, som bland annat motiveras av 
att forskare ska kunna ompröva och utvärdera varandras resultat.19 Jag har trots 
detta hållit fast vid mitt beslut att inte offentliggöra reportrarnas namn i den 
slutliga rapporten eller i andra sammanhang, trots att jag är väl medveten om 
att en del av de återgivna exemplen och berättelserna erbjuder möjligheter till 
spekulatio ner om deltagarnas identitet. 

Skälen till min hållning är flera. Här är fem argument utan prioritetsord-
ning:
3 Av egen erfarenhet vet jag att man i arbetet som reporter då och då träffar 

på män niskor som tillkännager att de inte vill förekomma med sitt namn. 
Ibland kan detta medde las i ett mycket sent skede, vilket är ytterst frustre-
rande för reportern som kanske har sitt material färdigt för publicering på 
redan bokad plats. I de fall då en central intervjuperson drar sig undan, 
kan det hända att hela artikeln, programmet eller inslaget måste stoppas. 
Därför tror jag att just reportrar är särskilt obenägna att för egen del begära 
anonymitet.

3 Lösningen att låta deltagarna själva besluta om de vill vara anonyma eller 
ej vore orimlig eftersom det handlar om samtal i grupp. Blotta risken att 
någon av deltagarna i gruppen inte vill framträda med sitt namn är ett starkt 
skäl för att skydda samtliga deltaga res identitet. 

3 Eftersom det här projektet pågick under lång tid kunde man anta att om-
ständigheter som rådde vid fältarbetets inledning skulle kunna vara helt 
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förändrade vid projektets av slutning. Om då jag, exempelvis i samband med 
artikelskrivande eller forskarseminarier under pågående undersökning, 
skulle ha offentliggjort reportrarnas namn hade detta kun nat få negativa 
konsekvenser inte endast för de enskilda reportrarna utan också beträf-
fande de vetenskapliga aspekterna av projektet. De enskilda hade (med all 
rätt) kunnat välja att inte diskutera kontroversiella erfarenheter, ifall deras 
deltagande i studien var känt.

3 Reportrar är tillsammans med programledare den yrkesgrupp inom jour-
nalistiken som oftast får sin person och sitt privatliv exponerat eller själva 
gör sig offentliga. Åtskilliga placeras med eller mot sin vilja i gruppen kän-
disar eller blir till en del av sin uppdragsgivares affärsidé. Så var till exempel 
den stora nyheten i Aftonbladets rapport om Jugoslaviens utlämnande av 
landets forna president Slobodan Milosovic inte den att mannen en juni-
dag år 2001 tagits till Haagdomstolen för att rannsakas som misstänkt för 
krigsförbrytelser. Nej, det tidningen flaggade för på löpsedel och förstasida 
var att deras reporter Staffan Heimersson fanns på plats. Reportern hade 
inte fått någon intervju med expresidenten. Han hade, framgick det av 
insidestexten, inte ens sett den gripne.20 Den enda nyheten var alltså re-
porterns utflykt från redaktionen, och det var han själv som stod i centrum 
för sin tidnings bevakning. Exemplet är visserligen en smula ovanligt men 
inte unikt och tjänar som belysning av att reportrar i sin yrkesutövning är 
offentliga personer, och att denna autojournalistik kan ligga i såväl deras 
eget som i medieorganisationens in tresse. Metoden har bland annat för-
delarna att vara både kostnadseffektiv och förutsäg bar. Det är alltså fullt 
tänkbart, att den enskilde reportern i sin journalistik presenterar en figur 
som är delvis fiktiv; skillnaderna kan vara avsevärda mellan den offentligt 
kända reportergestalten och den individ som faktiskt arbetar med att samla 
in och bearbeta material för publicering. Detta är ytterligare ett argument 
för att skydda identiteten hos deltagarna i denna studie. Namnen skulle 
faktiskt kunna leda fel.

3 Mitt femte skäl för att skydda reportrarnas identitet handlar inte om dem 
själva utan om vad jag koncentrerar denna studie på, hur jag vill att den ska 
läsas och förstås. Det vä sentliga är inte biografiska eller andra detaljer om de 
faktiska personerna. I stället är det de faktiska exemplen och erfarenheterna 
som är viktiga samt – framför allt – de reflektioner som dessa ger upphov 
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till under gruppens samtal och under mitt fortsatta arbete med analys och 
tolkning. Med den målsättningen skulle risken finnas att namnen skymde 
in nehållet.

Ett dilemma när det gäller skydd av identitet i detta projekt, som så mycket 
bygger på deltagarnas egna erfarenheter och reflektioner i anslutning till dessa, 
är att många av berät telserna är ganska detaljerade och att detta är ett värde 
i sig. Praktiskt har jag löst detta pro blem på ett sätt som inte ger hundrapro-
centigt anonymitetsskydd, men förhoppningsvis inte ställer ut de enskilda. 
Personerna har givits mytologiska namn. Ett tilltag som kan motiveras också 
med studiens aristoteliska ambitioner.

Namn på bostads- och arbetsorter är ändrade eller borttagna.
Vissa andra omständigheter, som enligt min bedömning inte har någon 

betydelse för sammanhanget men skulle kunna göra en persons identitet allt-
för uppenbar, har ändrats. 

fältstudiens genomförande

De yttre arrangemangen för mötena är i stort sett desamma, som i Ingela Jo-
sefsons studie av läkares yrkeskunnande. Principen var att varje grupp skulle 
mötas ungefär en gång i månaden under cirka ett år. Varje sam tal skulle pågå 
i två timmar och spelas in på band. Mellan mötena skrev jag ut dialogerna, i 
princip ordagrant. 

Inför varje möte fick deltagarna med posten en utskrift av föregående sam-
tal och in formation om vad temat för det kommande mötet skulle vara. Jag 
bestämde tema; många gånger på direkta förslag från gruppdeltagarna, andra 
utifrån vad som framkommit vid senaste mötet. Det fanns alltså inte en i 
förväg upprättad lista över teman, som jag sedan följde. Däremot fanns några 
samtalsämnen som jag ville ta upp i grupperna och därför introducerade när 
jag tyckte det var lämpligt.

Som framgår av cirkulärbrevet inför första mötet (i princip samma formu-
lering till alla grup perna)21, var min tanke att varje träff skulle inledas med 
en enklare måltid. Många kom direkt från jobbet och behövde få något i sig, 
dessutom blir samtal ofta mer otvungna om man har lite ätbart att pyssla 
med under tiden. 
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Jag hade tänkt att gruppdeltagarna skulle turas om att ordna med förtäring-
en. I prakti ken blev det olika i de tre grupperna, beroende bland annat på del-
tagarnas skiftande in tresse för matlagning samt möteslokalernas utrustning. 
I en grupp var det i princip två re portrar som turades om att förbereda rejäla 
måltider. Flera gånger ingick dessert. I en an nan grupp turades deltagarna 
om att skaffa öl och smörgås, och i den tredje blev det gan ska snart så att jag 
ordnade med mackor och något att dricka till.

Medan gruppdeltagarna åt och drack, inledde jag med att utveckla temat 
för kvällen. Jag försökte avsiktligt att sätta så neutrala rubriker som möjligt 
på de teman jag introduce rade. Orsaken var att jag inte i förväg ville styra 
samtalet i en viss riktning. Några exem pel på teman är ”Externa kontakter”, 
”Ansvar”, ”Samarbete”, ”Så påverkar jobb och pri vatliv varandra” och ”Man-
ligt och kvinnligt i jobbet”.22 

Min inledning var samtidigt en tillämpning av den humanistiska praxis-
forskningens betoning av konkreta erfarenheters värde som utgångspunkt för 
reflektion. Jag brukade berätta en egen reportererfarenhet med anknytning 
till det aktuella temat. I de flesta fall var det erfarenheter som rymde någon 
form av dilemma. Ibland handlade det om rena misslyckanden, då jag inte 
hade lyckats fullfölja den uppgift jag gripit mig an på det sätt som jag själv 
ansåg att den borde ha genomförts. Meningen var att min inledande berättelse 
skulle övergå i ett resonemang mellan gruppdeltagarna och att de därefter 
skulle berika dialogen med egna konkreta erfarenheter som kunde kopplas 
till samma tema. Här finns en avgörande skillnad mellan Ingela Josef sons och 
mitt sätt att ladda samtalen, beroende framför allt på att vi har olika bakgrund.

Jag saknar Ingela Josefsons djupa förtrogenhet med de klassiska antika för-
fattarna, vilket onekligen är en brist i detta sammanhang. Genom att skild ra 
exempelvis gestalten Antigone och hennes öde skapar och erbjuder Ingela 
Josefson deltagarna i sina samtalsgrupper ett gemensamt rum för reflektion. 
Metaforer gör det möjligt att föra en dialog utan att deltagarna behöver lämna 
ut sig.

Å andra sidan har även jag långvarig vana att arbeta med berät tande. Dess-
utom fanns skäl att anta att mina erfarenheter från yrkeslivet skulle kunna 
utgöra gott bränsle för samtalen i reportergrupperna. Jag prövade ändå att vid 
några tillfäl len använda skönlitterära texter som utgångspunkt för samtal. En 
grupp fick, inför ett möte, kopior av texten där Platon utvecklar sin grottme-
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tafor . Med samma grupp såg jag en uppsättning av Molières Den inbillade 
sjuke och med en annan grupp prövade jag att använda Brechts Mor Kurage. 
Av dessa tre verk var det bara utdraget ur Platons Staten som ledde till någon 
särskilt associationsrik dialog. Jag kan tänka mig åtminstone tre förklaringar 
till att det inte fungerade särskilt bra:

3 Jag var inte tillräckligt skicklig för att motivera och entusiasmera deltagarna 
och öppna våra ögon för vad verken kunde berätta om yrkeslivet.

3 Uppsättningarna var sådana att de inte gjorde dramatiken rättvisa och där-
med stod de i vägen för texterna.

3 Deltagarna och jag befann oss redan i samma rum för reflektion, därför 
blev drama tiken en omväg till dialog.

Mest förvånande var att Kurage snarare väckte aggression än reflektionslust 
hos repor trarna. Min förväntan var att gruppen skulle resonera om Kura-
ge-gestalten; kanske ta henne som en metafor för journalistiken eller för den 
individuella reportern och se det ständigt pågående, förgörande och inkomst-
bringande 30-åriga kriget som symbol för en massmedial affärsidé. Kanske 
berodde det på den brechtska ”Verfremdungs-metoden”, som lägger mycket 
av analys och tolkning redan i texten, vilket en uppsättning kan för stärka yt-
terligare. Möjligen var det också just mina förväntningar som störde samtalet 
uti från ”Mor Kurage”. Reportrarna markerade mycket tydligt att de inte hade 
minsta lust att fördjupa sig i någon reflektion och gav mötet en helt annan 
riktning. En bra erfarenhet för mig.

”Den inbillade sjuke” väckte inte något motstånd men gav å andra sidan 
heller inte särskilt mycket energi åt diskussionen. I samband med det mötet 
finns ytterligare två möjliga förklaringar till att samtalet blev tämligen lamt. 
Flera av deltagarna var frånva rande och jag hade själv, parodiskt nog, plötsligt 
drabbats av virus och hög feber. 

Detta att verkligheten på olika och ibland oförutsägbara vis griper in i och 
påverkar forskning är inte unikt för metoder som inbegriper fältstudier. Men 
till skillnad från ex empelvis vid en surveyundersökning, där uppgiftsläm-
narna är okända och frånvarande, så varken kan eller bör den fältarbetande 
forskaren bortse från den kontext inom vilken pro jektet genomförs. I den här 
undersökningen ingår oförutsägbarheter i förutsättningarna, vilket är möjligt 
då grupperna är aktiva under lång tid. 
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Samtalets särart

Vad är ett samtal? Vad skiljer de två begreppen samtal och intervju? Egent-
ligen skulle det inte behöva vara någon skillnad alls. Bägge orden uttrycker 
ursprungligen aspekter av ömsesidighet; att tala tillsammans respektive att se 
varandra. Men i praktiken används de – åtminstone i svenskan – sedan länge 
på skilda sätt. I slutet av förrförra seklet lanserades ”the interview” som den 
moderna reporterns metod, och han inte bara talade med de han besökte. Så 
här inleder Thore Blanche, reporter på Stockholms dagblad och Aftonbladet 
på 1880-talet, ett intervjuporträtt efter ett besök hos Emelie Flygare-Carlén :

En liten interview – inte sant? Jo, något ditåt åtminstone. Ty det fins ingenting så mo-
dernt och så pikant som en interview. Han kommer insmygande i ministerns kabinett, 
gör diagonaler öfver brysselmattan (obs.! äkta bryssel!), och han generar sig aldrig; han 
slår i skrifbordslådorna, lättar på brefpressen och antecknar numret på blyertspennan, 
vädrar krut i sanddosan och bomber i hagelkoppen och fiskar efter äkta perlor, der 
en vanlig dödlig blott skulle finna gamla bjudningskort och qvitterade räkningar.23 

Så småningom gav sig svenska tidningsmän åstad för att i Förenta staterna 
öva sig i färdigheter att vidarebefordra till hemma varande reportrar och andra 
intresserade.

Intervjun skall dirigeras av reportern. Han bör ha ett antal frågor till hands, uppställda 
i lo gisk ordning, antingen i skrivblocket eller i huvudet. Det är inte nödvändigt att 
följa dem punkt för punkt, men den intervjuade måste ”tyglas”, så att han inte ger 
sig av på egen hand.24  

Med små variationer lärs ungefär samma kokboksmässiga tekniker ut i dag, 
trots att det varken då eller nu finns anledning för någon att låta sig ”tyglas” 
eller ”dirigeras” av sina medmänniskor, vare de så reportrar eller forskare.25 
Ordet samtal gör i stället på många ett något högstämt intryck, och tycks 
markera att ordväxlingen sker mellan framstående jämlikar som gärna ser 
att andra lyssnar till deras visdomsord. Även detta ord är för övrigt i flitigt 
mass medialt bruk, särskilt när det hand lar om journalistik med etiketterna 
”Politik” eller ”Kultur”.

Pratar, snackar, surrar gör man företrädesvis med sina vänner. Svammel och 
skvaller sysslar andra med. 

Företeelser kan skifta betydelse och beteckning beroende på användare och 
samman hang. Men orden utgör, trots verbalspråkets begränsningar, en be-
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tydande del av människors arsenal för att meddela sig med varandra; att 
oavsiktligt eller avsiktligt förstå och miss förstå varandra. Man får således göra 
så gott man kan.

I brist på bättre använder jag följaktligen beteckningen reflekterande samtal 
på den centrala metoden för kunskapande inom denna undersökning. Något 
att fundera över, men som inte utreds inom denna studie, är om och i så fall 
hur en ordväxling påverkas av att samtliga deltagare har flera decenniers övning 
i intervju. Mitt intryck är att några av reportrarna föreföll trivas bättre med 
att ställa frågor till de andra än att själva berätta om sina egna erfarenheter. 
Vid något tillfälle fick jag reaktioner som tydde på att några i gruppen ville 
att jag skulle styra samtalen mer än jag gjorde. Under ett samtal uppstod en 
särdeles lång tystnad. Jag väntade och de andra gjorde likadant. Tystnaden 
bröts först när en av reportrarna vänd till mig frågade: ”Har samtalsledaren 
somnat eller..?”

En av svårigheterna, kanske beroende på min egen bakgrund, var just att 
hålla tillbaka mitt eget frågande; att efter introduktionen till varje möte så 
långt som möjligt förhålla mig passiv och i stället ge utrymme för dialog 
mellan reportrarna. Vid några tillfällen utveck lades också samtalet mot min 
vilja till att jag ställde frågor i tur och ordning till gruppdel tagarna, vilket jag 
ser som en kombination av misslyckande och nödlösning. En viktig poäng 
inom denna tradition är nämligen att forskaren under de samtalen tonar ned 
sin egen roll.26

Ett sätt att betrakta sin funktion som samtalspartner är att man tillhanda-
håller en scen, där något kan utspelas. Och liksom pjäsuppsättningar behöver 
professionella samtal för ses med scenanvisningar. Det gäller både för forskning 
med samtalet som metod och för exempelvis terapeutiska sammanhang.

Ramarna underlättar funktionen och effektiviteten i alla slags samtal. Rambrott är 
möjliga, men deras syfte och omfång bör preciseras. Väl angivna ramar möjliggör stor 
personlig fri het för var och en att inom ramarna utforma sin professionella roll som 
samtalspartner allt efter vars och ens kreativitet, personliga stil och humor.27

700 konkreta exempel
Väsentligt för de samtal som reportrarna och jag förde var att de förlades utan-
för arbetsplatser och arbetstider och genomfördes utan inblandning av andra 
parter. Det innebar å ena sidan ekonomiska uppoffringar för alla inblandade i 
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fältarbetet, men å andra sidan tror jag att det påverkat deltagarnas förtroende 
för varandra i positiv riktning. Samtliga har tagit ansvar för fältarbetet och är 
på det klara med att just deras insats har varit betydelse full.

En annan mycket viktig del av förutsättningarna för samtalen var att det 
genomgående temat gällde personliga och konkreta erfarenheter. Som jag 
nämnt är mitt intryck att några av deltagarna inte var riktigt beredda att 
närma sig alla olösta frågor. Å andra sidan; vem är det? Min bestående erfa-
renhet av fältarbetet är att reportrarna från början till slut varit både villiga 
och förmögna att dela med sig av sina tankar på ett förvånansvärt prestigefritt 
och ogarderat sätt. 

De har tillsammans genomfört en unik undersökning av sitt och varandras 
arbetsliv. Mig veterligt har det tidigare inte gjorts någon studie av reporteryr-
kets praktik, med detta per spektiv. 

Gruppdeltagarna har under fältarbetet producerat nära 700 exempel med 
anknyt ning till sitt reporterarbete, eller om man så vill erfarenheter från 413 
års journalistiskt ar bete. Det är grova mått, men säger något om omfattningen 
av denna studie.

Om analys och tolkning 

Vid fältarbetets slut hade jag i mina pärmar närmare 1000 sidor utskrivna 
samtal. En si tuation som för vilken forskare som helst kan kännas både inspi-
rerande och skräm mande. Som forskare med kvalitativ inriktning bör man 
dock i detta skede ha kommit avsevärt mycket längre på väg än forskare som 
har lika många sidor i sina pärmar, men med material insamlat med kvan-
titativa metoder. I fallstudier, som denna om reporter skap, pågår nämligen 
analys- och tolkningsarbete från fältarbetets inledning och genom hela arbets-
pro cessen. När man som jag också sköter transkriptionen själv belönar slitet 
en så småningom med en närhet till – och genuin kännedom om – materialet. 

Sharan B Merriam påpekar att detta i själva verket är den stora skillnaden 
mellan kvali tativa metoder och vad han betecknar som ”traditionell positi-
vistisk” forskning. 

Ett kvalitativt tillvägagångssätt är något som utvecklas efterhand. Man vet inte vem 
man ska fråga, vilka frågor man ska ställa eller vad man ska iaktta, om man inte 
analyserar in formationen efterhand som den kommer fram. Idéer, arbetshypoteser 
och intelligenta giss ningar styr forskarens fokusering på vissa delar av informationen 
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och kan sedan användas för att revidera eller verifiera de antaganden som man gör. 
Insamlingen och analysen av infor mationen är en rekursiv och dynamisk process. Det 
innebär dock inte att analysen skulle vara färdig när man samlat in all information, 
tvärtom, analysen går bara in i ett mer inten sivt skede.28

Alvesson & Sköldberg är inne på liknande resonemang och förespråkar ett 
reflexivt förhållningssätt, där forskaren tillåter olika tolkningsnivåer att på-
verka och berika varan dra.

Genom problemmedvetenheten reduceras svårigheter och eventuella skadeverkningar 
som följd av att forskningen gör anspråk på att förmedla säkra sanningar, auktorita-
tiva tolkningar eller i förhållande till dem man uttalar sig om överlägsna insikter om 
hinder för frigö relse.29

En liknande medveten rörelse mellan tolkningsskikt, eller i hans version ”tolk-
nings sammanhang”, föreslår Kvale. Han benämner dem självförståelse, kri-
tiskt sunt förnuft och teoretisk förståelse.30 Jag har strukturerat analys- och 
tolkning av mitt insamlade material med inspiration framför allt från Kvale 
men även från Alvesson & Sköldberg och Merriam. Jag lånar beteckningarna 
för tolk   -n ings skikt, men det innebär inte att jag har följt några råd slaviskt. 
Tvärtom har jag tillåtit mig att anpassa och modifiera metoderna efter in-
tentionerna med, och betingelserna för, just denna undersökning, med dess 
fokus på moralfilosofi och praktisk kunskap. Det innebär bland annat en 
långtgående koncentration på konkreta exempel från deltagarnas arbetsliv 
i enlighet med den filosofiskt orienterade forskningen om yrkeskunnande. 

Filosofen Allan Janik talar om denna typ av fallstudier som strategier för 
att artiku lera...

”...gruppens outtalade kunskap genom att reflektera över situationer där omdömes-
förmågan sätts på särskilt hårda prov. I fallstudierna samlas exempel som bör hjälpa 
de praktiskt verk samma att förbättra sin praxis. Detta är snarare en hermeneutisk än 
en analytisk uppgift. Det betyder att vi framför allt är intresserade av att få fram en 
eller flera åskådliga berättelser, vilka i själva verket, vilka i själva verket utgör gruppens 
kollektiva tolkning av sin egen praxis.31

Jag har, som framgår, tagit fasta på Alvesson & Sköldbergs generösa syn på 
ontolo gisk och epistomologisk position i analys- och tolkningsarbete32; att det 
kan vara frukt bart att bryta med konsistens och språkspel. Genomgående är 
dock min ambition att så tydligt som möjligt redogöra för min egen arbets-
process.
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Exempel
För att både jag själv och andra ska kunna överblicka mitt material behövde 
jag hitta ett sätt att organisera det mer schematiskt än i utskrifterna. Detta är 
också en förutsättning för ett effektivt arbete i analysens intensivfas.

Målet är att man under analysfasen ska kunna hitta specifik information. Informa-
tionen måste därför organiseras utifrån någon typ av schema som är meningsfull och 
praktisk för forskaren och därefter registreras eller kategoriseras med hjälp av detta 
schema.33

Ända från projektets inledning har jag aktivt uppmuntrat och uppmanat 
reportrarna att helst använda rön från sin egen yrkesverksamhet i våra samtal. 
Därför prövade jag att or ganisera samtalen som samlingar av exempel. Med 
exempel menar jag här en konkret redogörelse för ett skeende. 

Detta visade sig också vara en framkomlig väg. Jag har analyserat allt ma-
terial och ur det extraherat 687 exempel. De allra flesta är självupp levda, ett 
litet antal är återberättade i andrahand. En del erfarenheter återkommer i flera 
samtal, som återkoppling och utveck ling. Någon gång också som en oavsiktlig 
upprepning. Vissa exempel lämnas okommen te rade, en del får korta inpass av 
någon eller några i gruppen, medan andra ger upphov till utförlig ordväxling 
mellan reportrarna och ibland åter kommer exemplen vid senare möten. För 
att öka överskådligheten har jag har därefter gjort en grov analys av materialet 
och bland annat kategori serat reportrarnas återberättade erfarenheter enligt 
följande:

3 Okommenterat (O): Exemplet lämnas utan kommentar från någon av 
deltagarna.

3 Kommenterat (K): Exemplet kommenteras kort av någon eller flera delta-
gare.

3 Ventilerat (D): Exemplet är föremål för en längre ordväxling, eller dialog.

De 42 mötena har sedan sammanställts i tabellform, där det fram går var i 
samtalet varje exempel presenteras, vem som lägger fram det och vilken av 
de tre kategorierna jag har placerat det i. Dessutom har jag gett utrymme för 
en beskrivning av innehållet i några få ord. Varje ex empel är därmed försett 
med unik kodbeteckning 34. Samtalen finns således tillgängliga i fyra versio-
ner: som inspelade band, som utskrif ter, som extraherade exempel och som 
schematiska framställningar.
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Självförståelse
I fältarbetet tillsammans med reportrarna har teman för mötena tillåtits ut-
vecklas efterhand som mötesserierna har fortskridit. Reportrarna har haft stort 
inflytande på vilka teman som har tagits upp. Jag har aktivt inbjudit dem 
att komma med förslag och dessutom själv extraherat nya teman ur tidigare 
samtal. Det innebär att de olika grupperna inte har arbetat med exakt samma 
teman. Jag har inte sett det som någon särskild poäng, eftersom min avsikt inte 
har varit att göra någon jämförelse grupp för grupp; ansatsen har varit explora-
tiv och jag har velat koncentrera undersökningen på individuella erfarenheter.

Kvale beskriver självförståelsens tolkningsskikt som ”en omformulerad 
koncentrering av meningen i de intervjuades uttalanden ur deras egen syn-
vinkel som den uppfattas av forskaren”.35 I min version innebär det att jag 
betraktar graden av aktivitet som tecken på den vikt reportrarna fäster vid de 
framlagda exemplen. Därför har jag tagit med samtliga diskussionsdrivande 
exempel (ventilerade) till detta led av analysen.

Till samma tolkningsskikt för jag bearbetningen av de berättelser som pre-
senteras i rapporten. Jag har valt att gestalta dem ungefär som refererande 
tidningsprosa. Det ger möjlighet att koncentrera berättelserna och ta med vissa 
citat men inte alla. På det viset har jag velat göra berättelserna lättlästa. Jag 
har avsiktligt avstått från att lägga in mina explicita tolkningar i reportrarnas 
löpande berättelser. Detta för att tydlig göra tolkningsskikten.

Kritiskt sunt förnuft
Till detta tolkningsskikt räknar jag – när det gäller materialet i sin helhet – 
min sortering av utvalda exempel enligt nya teman, utifrån min tolkning av 
innehållet. Jag har då analy serat exemplen mot bakgrund av de sammanhang 
där de uppträder inklusive vilka aktörer som dominerar i dessa sammanhang. 
Sammanhangen har jag utvunnit ur sju, i flera aspekter, särskilt innehållsrika 
berättelser. Dessa berättelser och den analys- och tolk ningsprocessen behand-
las i kapitel fem.

Den kritiska förståelsen går utöver reportrarnas självförståelse. I min un-
dersökning in nebär det att tolkningsramen inbegriper exempelvis min egen 
erfarenhet som reporter och journalist i andra befattningar samt uppgifter 
om faktiska förhållanden, som kanske avvi ker från en reporters erfarenhet.
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Teoretisk förståelse
Den teoretiska förståelsen innebär för denna undersökning att jag behandlar 
det material som presenteras inom den teoretiska ram som jag redogör för i 
kapitel två: ”Kunna göra gott.”

reliablitet, validitet och generaliserbarhet

Merriam betonar vikten av att göra resultaten möjliga att värdera:

 All forskning syftar till att producera giltiga och hållbara resultat på ett etiskt godtag-
bart sätt, och en kvalitativ fallundersökning är inget undantag från detta. Arten av 
denna forsk ning gör i själva verket sådana spörsmål viktigare än med en experimentell 
metod, där vali diteten och reliabiliteten kan bestämmas i förväg.36

Den kvalitativa forskningen bör dock lägga en annan innebörd i begrepp som 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet än den kvantitativa, eftersom kva-
litativ forskning utgår från en annan världsbild än experimentell. Ett förslag 
är att använda termen sanningsvärde för inre validitet och överförbarhet för 
extern validitet (generaliserbarhet) samt konsistens för reliabilitet. 

Vad man än väljer för beteckningar så är den grundläggande frågan i vilken 
utsträck ning man kan lita på de resultat som forskaren presenterar.

Inre validitet
För att säkra den inre validiteten i denna undersökning har jag haft ett nära 
samarbete med deltagarna genom hela processen och inbjudit dem att själva 
komma med kritik och syn punkter. De har också fått tillfälle att granska och 
kommentera den färdiga rapporten före publicering.

En möjlig kritik av denna fallstudie skulle kunna vara att det som kommer 
fram under samtalen inte alls behöver stämma med ”verkligheten”. Mot detta 
talar att samtalen förts under lång tid, och att frågor därmed behandlats på 
olika vis och vid flera tillfällen. 

För att ytterligare stärka trovärdigheten i denna undersökning har jag för-
utom grupp samtalen genomfört en kort deltagande studie (två veckor) på 
en redaktion, där två av re portrarna arbetar. Denna studie behandlas och 
redovisas i kapitel sju.
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Reliabilitet
Här har jag haft som ambition att noggrant beskriva mitt arbete genom hela 
processen. Förhoppningsvis ska det göra det möjligt för den som så vill att 
göra en liknande under sökning, och i vilket fall som helst bör det underlätta 
diskussionen om detta projekt.

Extern validitet
Frågan är om det över huvud taget är meningsfullt att diskutera generaliser-
barhet i be greppets gängse betydelse när det gäller kvalitativa studier. Metoder 
och urval av delta gare är ofta – som i denna studie – resultat av en önskan 
att gå på djupet med vissa före teelser och utgår inte från ambitionen att ta 
reda på vad som gäller generellt. Men under förutsättning att man omtolkar 
begreppet generalisering, är det fullt möjligt att diskutera extern validitet i 
samband med kvalitativ forskning, exempelvis fallstudier.37

Ett sätt att se på den externa validiteten är att överlämna frågan om huruvida 
resultaten från en speciell undersökning har giltighet för andra situationer till 
de som förväntas an vända sig av dessa resultat. Inom medicin och juridik är 
ett vanligt tillvägagångssätt att pröva om erfarenheterna från tidigare fall är 
möjliga att applicera på en aktuell situation med liknande omständigheter.

Min förhoppning är att de resultat som jag redovisar i denna studie ska kun-
na använ das på liknande sätt i både yrkesliv, utbildning och fortsatt forskning.
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kApITel 5: urvAl för AnAlYS 

SJu SärdeleS erfArenheTer

Sammanlagt har reportrarna diskuterat närmare 700 exempel och av dessa har 
ungefär 250 lett till en längre dialog, medan resten antingen passerat okom-
menterade eller följts av någon enstaka replik. Jag skiljer mellan exempel och 
er farenheter på det viset att en erfarenhet kan utgöras av ett antal exempel, 
genom att någon kan ha tagit upp samma ämne vid flera möten, eller att 
skeenden har utvecklats och diskuterats vid flera tillfällen under den pe riod 
mötena har hållits.

Bland de cirka 250 ventilerade exemplen var det möjligt att urskilja er-
farenhe ter som utmärkte sig genom att de behandlar flera olika aspekter av 
yrkesutövandet, har kopplingar åt många håll, orsakar ovan ligt intensiva dis-
kussioner och kanske dessutom återkommer vid flera möten. Genom denna 
succe sivt tolkande metod har jag sammanställt sju erfa renheter, vilka med 
anknytande resonemang framstår som särskilt inne hållsrika och som dessut-
om har väckt särskilt stort engagemang bland re portrarna.

Dessa sju erfarenheter behandlas i detta kapitel och används dessutom för 
att utarbeta en struktur av sammanhang och relationer i reporterns yrkesut-
övning. Denna struktur får sortera och styra fortsatt analys och tolkning av 
exemplen.

I. Stolt lus i fanan

Temat för mötet var ”Hur jag blev yrkeskunnig” och Penelope hade be rättat att 
hon av sin far lokalredaktören hade lärt sig hur viktigt det var för en reporter 
att stå emot press från exempelvis myndigheter, att det var en svår lärdom 
att erövra och att hon själv alltid varit mån om att uppmuntra särskilt unga 
kvinnliga reportrar till att säga ifrån, hålla på sitt. Civilkurage hade varit hennes 
fars ledstjärna och blev också Penelopes. 
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Juno fyllde i att framför allt reportrar med eget bevakningsområde riskerar 
att hamna i ett mer eller mindre symbiotiskt förhållande till sina källor. Hennes 
egen erfaren het var att det tog sin tid att lära sig integritet. I Den niko machiska 
etiken uttrycker Aristoteles en liknande uppfatt ning i Andra bokens betrak-
telse över ”Vanebildningens betydelse”. Där betonar han konsekvenserna av 
övning, exempelvis för byggmästare:

För av att bygga väl blir de goda och av att göra det illa dåliga byggmästare.1

 Analogt förhåller det sig enligt Aristoteles med dygderna: 
Beroende på hur vi sköter våra mellanhavanden med andra människor 

blir vi nämligen rättrå diga eller orättrådiga, och beroende på hur vi beter oss 
i farliga situationer i kombination med hur vi vänjs att känna fruktan eller 
tillförsikt, blir vi modiga eller fega.2

Som en utveckling av Junos påstående om erfarenhetens betydelse för inte-
griteten tog Nestor för första gången upp en serie händelser, som han skulle 
åter komma till vid flera senare tillfällen. Han anser att den upplevelsen gjorde 
honom till en medveten yr kesutövare ja, att den ut gjorde en verklig vänd-
punkt.3

ett slags diktamen. Vid den här tiden, på 1970-talet, hade Nestor just tagit 
anställning som reporter på en so cialdemokratisk morgontidning. Tidigare 
hade han job bat på en annan s-tidning där re daktionen delade lokal med 
arbetarekom munen och där det alltid låg 17 nyvässade bly ertspennor på det 
stora sammanträdesbordet under Branting-tavlan. Han hade gjort sin första 
intervju med det socialdemokratiska kommunalrådet och förvånats över att 
rådet själv ville formulera artikeln. Nestor hade protesterat och sagt att han 
nog helst ville stå för det journalistiska utan hjälp, men kommunalrå det hade 
inte låtit sig hindras.

– Det blev någon form av diktamen på det stora hela 
Nestor tyckte mest det var komiskt, och ville inte ställa till med någon 

konflikt utan skrev i stort sett som rådet ville. Efteråt berättade han det som 
en rolig historia för de som ville höra på. Efter en tid blev han uppringd av 
en teve-reporter som arbetade med en granskning av den politiska makten 
i Nestors kommun. Teve-reportern hade på omvägar fått höra hur kommu-
nalrådet lade sig i journalistiken och nu ville han inter vjua Nestor, som utan 
att tveka ställde upp.
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– Sedan kom ju de där reportagen och jag blev lite berömd på kuppen. 
Fick klapp på axeln av radikala typer. Plötsligt blev jag Någon. Jag ram lade 
in i det utan att veta vad det var, men när jag ramlade ut, så hade jag fått 
värdefull erfarenhet.

Under reportermötet berättade Simson att han hade intervjuat samma 
kommunalråd som Nestor och att även han hade noterat kommunalrådets 
dikterande men inte tyckt att det var något att bry sig om.

– Det var liksom inget kontroversiellt. Det var inget häftigt ämne. Okej, han 
säger så och texten löper och uppdraget är utfört. Det var bara någon enstaka 
fråga jag lade till. Jag menar, då är det väl inget att bråka om.

Simson berättade att han hade tyckt att dokumentärerna där Nestor in-
tervjuades var överdrivna. Det hela var ”oerhört uppblåst”, både granskning-
en av kommunen, som en ligt Simson inte hade innehållit något nytt, och 
poli tikernas reaktion på att bli granskade. Men för Nestor var situationen 
annorlunda. Han kallades efter sitt framträdande för ett av ”lössen i fanan” 
och förbjöds att skriva om det rabalder som följde på teve-filmerna. Samtidigt 
bekräftade Nestor vad Simson sa; att alla redan kände till hur det förhöll sig 
i kommu nen.

– Men det var väldigt få som vågade opponera sig. Varken journalis ter eller 
tjänste män.

Alkestis, som hade börjat på samma redaktion som Nestor men långt efter 
gransk ningen av den kommunala makten, brukar fortfarande trycka videon 
med de gamla repor tagen i handen på nya reportrar.

– Suveränt sätt att förstå maktstrukturer, att förstå vad som låg under alla 
dessa lydiga, fogliga tjänstemän. Visst, sossarna hade majoritet, men ändå... 
Jag håller inte med dig Simson. Klart att det inte var några stora avslöjanden, 
men vad de visade på – och det var väl det farliga antar jag – var just den där 
maktstrukturen.

Samtidigt som Nestor kände sig bortstött av de politiska makthavarna, av 
sin egen re daktionsledning och av en del av kollegorna fick han nya kontak-
ter bland de som flyttat till orten från storstaden. Han skaffade sig ett annat 
perspektiv på den industristad där han bodde.

– De hade nåt förakt för kunskap. Byskolorna skulle bort. Så kom 
70-talsmännis korna med redskap för att rädda dem. Det blev häftiga allian-
ser. Där kom vänstermännis korna hand i hand med centerpartister uti från 
byarna. De gick åt samma håll för att rädda byskolorna, och det lyckades de 
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ju med. De tog dit sina kompisar. Jag tror hela tekniska hög skolan kom och 
gjorde planer för hur man skulle lösa det ena och det an dra. De blev ett hot 
på något sätt.

Nästan ett kvarts sekel har gått, men Nestor återkommer fortfarande ofta 
till vad han själv karaktäriserar som inledningen på en mognadspro cess. Efter 
intervjun i teve blev ingen ting sig likt. Han själv tvingades ta ställning.

– Det var ungefär som Kuba och USA, att USA ordnade så att Kuba ham-
nade i Sovjets famn. Jag fick ju inte jobba. Fick inte göra ett jävla skit... Ja, 
man är med om sa ker och det får betydelse i ens liv. Både i yr keslivet och 
privatlivet. Jag strävar efter att vara så hel som möjligt. Politiker brukar ju 
hävda att som politiker har de vissa värde ringar och som privatmänniskor har 
de andra. Samma sak gäller många journalister. Inte mig.

1

Kanske hör det till att vändpunkter i tillvaron kan upplevas som oväntade, 
rentav slumpmässiga, samtidigt som de får en avgörande betydelse för den 
drabbade. För Nestor var det viktigt att möta reportrar som utö vade sitt yrke 
på ett sätt han inte var van vid. Hade han inte träffat dem, tror han själv att 
han mycket väl kunnat förbli i sin, som han anser, tidigare rätt omedevetna 
inställning till yrket.

 Simson uttrycker en annan syn på förhållandet mellan reportern och käl-
lorna. En möj ligvis mer pragmantisk inställning som tjänar produktio nen 
mer än den princip som Nestor håller på, nämligen den att reportern inte bör 
underordna sig de han eller hon in tervjuar, och då särskilt inte sådana källor 
som på ett eller annat sätt representerar makten. 

Intressant nog fungerar de mer erfarna storstadsreportrarna som tog kon-
takt med Nestor som en sorts lärare för honom, men lärare i den praktiska yr-
kessituationen. Nestor fick genom att bli intervjuad av sina kollegor samtidigt 
möjlighet att själv reflektera över sitt yrke, men inte bara över sitt yrke. I den 
kommentar där han jämför sig med Kuba sä ger han också att han vill vara så 
hel som möjligt moraliskt, och att händelsen fick följder för honom inte bara i 
arbetet utan att den påverkade hans till varo i stort. Simson uttrycker däremot 
både här och i andra samtal att han aktivt strävar just efter att hålla yrkesliv 
och privatliv skilda åt. Men den ambitionen höll inte, när han hamnade i 
konflikt med sin ar betsledning.
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Dessa svårigheter att få privatliv och yrkesliv att gå ihop kom fram vid 
många av sam talen och i alla tre grupperna. Reportrarna har i grunden tre stra-
tegier att välja mellan, eller kombinera: ett förhållningssätt är att en re porter 
alltid är i tjänst, ett annat är att hålla mycket skarp gräns mellan ar bete och 
fritid och det tredje att hävda sina personliga värde ringar i yr kes ut övningen.

II. kränkt av kolleger

Även Juno fick oväntat en erfarenhet som förändrade hennes syn på jour-
nalistiken och på reporteryrkets möjligheter och begränsningar. Delvis för-
ändrades också hennes själv bild.4

I början av 1990-talet bodde Juno i Falun. Hon blev vittne till det mass-
mord, då en ung militär en juninatt 1994 sköt ihjäl sju personer. Juno kände 
varken mannen som sköt eller någon av dem som dödades, men tragedin satte 
djupa spår och var en starkt bidra gande or sak till att hon började se sig om 
efter ett annat jobb. Under tiden som vårt sam arbete pågick, sade Juno upp 
sig från sin redaktion efter en konflikt med led ningen. Hon valde att i stället 
ta anställning som web-redaktör på ett stat ligt verk. Ytterligare några år senare 
lämnade hon journalistiken helt.

annaRs kommeR gRabbaRna... Första gången Juno nämnde morden var i ett sam-
tal som handlade om uppmärksamhet; om att agera yrkesmässigt även då man 
inte är i tjänst. Alkestis hade berättat att hon bru kade bli sittande på bussen 
för att tjuv lyssna på samtal och bli så intresserad att hon kunde missa sin 
hållplats. Nestor hade replikerat att med honom var det tvärtom. Han var så 
disträ, att han kunde få läsa i konkurrenttidningen om saker som han själv 
hade varit med om. Natten för massmorden hade Juno varit en sam hemma. 
Hennes 17-årige son var ute och roade sig. Hon var vaken och väntade på 
honom, då k-pistsalvorna hördes utanför. Nedanför sitt fönster upptäckte hon 
en cyklist som fallit för skotten.

– Först trodde jag ju att det var en statskupp. Ja, det var utifrån vad jag hade 
fått från larmcentralen. Då tänkte jag, att nu finns jag här och kan vittna. Sen 
när jag fick veta att det var en galning som var ute, och att min son var där 
någonstans. Då kände jag bara att jag inte kunde göra nå gonting; jag kan inte 
göra detta ohänt! Jag kan inte ens skydda den där stackars grabben som ligger 
där med tröjan uppdragen. Jag kan bara medverka i det som är mediernas enda 
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roll, när någonting sådant här har hänt, och det är en roll som är fullständigt 
meningslös. Fullständigt me ningslös för den som har utfört dådet, det är värre 
än döden. Fullständigt meningslös för de som dör.

Juno ringde varken till sin egen eller någon annan redaktion. I stället för-
sökte hon via polis och ambulans ta reda på ifall hennes son fanns bland de 
döda eller skadade. När han kom hem, klockan halv sex på mor gonen, var 
Juno själv ute och sökte efter honom. Direkt efteråt fick hon mycket dåligt 
samvete för att hon i sina egna ögon inte hade agerat som en god reporter. 
Hon sökte stöd bland kollegorna, men mötte i stället re aktionen; ”nog fan 
hade du kunnat ringa någon”.

 För att i någon mån gottgöra sin bristande yrkesskicklighet ställde Juno 
upp i åtskil liga ögonvittnes-intervjuer. Den insatsen gjorde till slut att Junos 
dåliga samvete övergick i en avsky mot hennes egen yrkesgrupp. Särskilt illa 
behandlad kände hon sig efter att ha blivit intervjuad i teve av en kvinnlig 
reporter, som övertalade henne att ställa upp.

– Hon talade som en kollega till en annan; ”du vet annars kommer grab-
barna och då blir det pom, pom, pom. Jag gör det mänskligt och tar lite 
längre tid. Lite fördjupat.” Jag kände till slut att man måste ställa upp för en 
kollega. Dessutom kvinna. /.../ Hon slet tag i mig. Ut på gården och upp med 
en kamera i ansiktet på mig. Sedan när jag började prata, och det var ju lätt 
att börja darra på rösten, då vinkade hon till fotografen att gå ännu närmare 
inpå mig. Hon var värst av alla. /.../ Jag tycker karlarna var bättre, för de gav 
sig inte ut för att göra något annat än det de gjorde.

När reportrarna träffades för det trettonde och sista gruppmötet hade Juno 
inte återfått tron på reporteryrkets möjligheter. Droppen var en dis kussion 
med redaktionsledning om meningen med journalistiken.

– ”Här tar vi inte hänsyn till enskilda reportrars känsliga samveten. Här 
gör vi tidning för läsarna”, det var reaktionen när man funderade över etiska 
aspekter. Vad fan säger man då?

Juno sade tack och adjö och tog i stället jobb som web-redaktör på en myn-
dighet. Hon hade gått in i journalistiken för att hon ville arbeta enga gerat, 
men kände inte att hennes kunskaper och engagemang blev tagna i bruk.

– Till slut var det oklart om någon ville ha vare sig mitt hjärteblod el ler 
min erfarenhet. I alla fall inte på arbetsplatsen. Jag tycker att jag har upplevt 
både med- och motgångar, och hela tiden känt stöd från läsarna, men det 
hjälpte inte.
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Samtidigt är det viktigt att erfarna medarbetare finns kvar på redaktio-
nerna, påpekade de andra. Alkestis erinrade sig ett redaktionsmöte, när hon 
ensam bland alla 25–30-åringar ifrågasatte det riktiga i Natos bomb ningar 
över Serbien. Det berodde, trodde hon, på att de saknade det per spektiv som 
är möjligt att ha med några decennier på nacken. Juno sva rade att hennes 
val att lämna branschen baserades på omsorgen om henne själv, hennes egen 
välmåga. Hon själv stod fast vid sina tidigare ideal, medan de journalistiska 
idealen hade urholkats.

– De här ekonomiska argumenten blir svårare och svårare att bemöta, därför 
att de blivit så allomfattande: ”Ja säga vad man vill, men säljer vi inga tidningar 
så går det ju inte.” Ja, vad fan ska man säga. Det är ju sant.

1

Liksom Nestor mötte Juno kolleger från riksmedierna, men deras ar bets-
metoder väckte inte beundran utan stark motvilja. Trots att det hade gått 
nästan tre år mellan mor den och reportermötet, var Juno påtagligt upprörd när 
hon berättade hur den kvinnliga te vereportern manat sin kameraman att gå 
riktigt nära inpå, så att det skulle gå fram att Juno var nära gråten. Rimligtvis 
blev det extra smärtsamt för henne, eftersom hon i första läget hade tyckt sig 
brista i yrkesskicklighet genom att inte kon takta redaktionen och rap portera 
direkt. Under mötet stod det klart att det inte heller i den här gruppen rådde 
över ensstämmelse om hur man som reporter bör handla i den här sortens 
akuta lägen. Simsons hävdade att han i Junos läge skulle ha sett till att sprida 
nyheten om morden och att det inte skulle ha inneburit någon skillnad ifall 
hans barn hade varit ute samma natt: 

– Då hade jag väl letat efter det då, men jag hade naturligtvis noterat allting. 
Jag hade sett till att det hade rapporterats och jag hade dokumenterat. Jag 
hade rusat efter min kamera ochg tagit bilder.

 Han strök under sin åsikt om vad som var ett yrkeskickligt sätt att handla 
genom att exemplifiera med reportern Staffan Heimersson, som han hade hört 
varit med om en all varlig bilolycka, men själv klarat sig. Heimersson hade, 
berättade Simson, bara skaffat en ny bil och fortsatt med sitt uppdrag. Enligt 
Simsons åsikt bör den duktige reporter ha som sitt mål att alltid samla så myck-
et information som möjligt, eftersom man inte förrän i efterhand vet vad som 
kan komma till användning. Den in ställningen stämmer rätt väl överens med 
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den som Publicistklubbens då varande ordförande Anette Kullenberg fram höll 
under en teve-sänd de batt, där bland annat Falu-morden 1993 diskuterades.5 
Frågan kom upp igen efter brandkatastrofen Göteborg , sedan teve-fotografen 
Tommy Wiberg berättat att han inte velat ta några närbilder på brandplatsen. 
I en debatt strax efter branden kände han sig orättvist kritiserad av dåvarande 
pressombudsman nen Per Arne Jigenius. Tommy Wiberg anser att PO yttrat 
sig kränkande: ”En inkompetensförklaring av mig som fotograf. Jag har jobbat 
i över 20 år och anser mig fullt kapabel att fatta egna beslut.”6 

Dessa exempel handlar om enskilda yrkesutövare som i en akuta situa tioner 
fattat beslut och handlat i enlighet med sin personliga moral. I senare skede 
har de fått kritik för detta, både från sina ar betsledare, centrala företrädare för 
branschen – PK:s ordförande och PO – och från kolleger, som Juno berättade. 
Detta visar att det inte råder nå gon överenstämmelse i åsikterna om hur man 
som reporter bör agera i krissitua tioner. Man kan också notera att kritik mot 
yrkesutövare för att de visat överdriven hän syn under fältarbete kommer från 
personer, som inte refererar till egna erfarenheter av liknande situationer.

Under samtalen diskuterades framför allt avslutade erfarenheter – eller 
åtminstone sådana som berättaren tyckte sig ha fått någon distans till. Men 
reportrarnas yrkesliv fortfor sam tidigt som mötena pågick. Det mesta som 
uträttades nämndes säkert inte på mötena, men en del aktuella frågor återkom 
vid flera tillfällen allt eftersom händelserna utvecklades. En gällde ett omfat-
tande projekt som Jason informerade gruppen om redan när det befann sig på 
idéstadiet. Projektet utvecklades mycket lovande men slutade ändå för Jasons 
del med ett slags misslyckande. En annan erfa renhet gällde undersökande 
journalistik av modell avslöjande, ett projekt som genomför des men med en 
del komplikationer.

III. makalös motvind

Ibland diskuterades förhållanden på reportrarnas arbets platser under mötena. 
Simson, som ända från första mötet hade hävdat att han var mycket noga 
med att inte låta jobbet in verka på hans privatliv, råkade så småningom på 
kollisionskurs med sin arbetsledning. Till slut blev motsättningarna mellan 
honom och redaktionsled ningen så stora att han övervägde att säga upp sig. 
Man kan se Simsons synpunkter både som uttryck för en principiell hållning 
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och för att han kände det som att just hans bevak ningsområde var på väg att 
nedvärdras.7

Redan under första sessionen hade Simson gjort klart att hans förhållande 
till yrket var professionellt i den bemärkelsen att han ”jobbade för att ha råd 
att vara ledig”. I en ord växling hävdade han, i strid med de andra, att det var 
yrkesskickligt att bevaka en mu sei-invigning på fem minuter (och det innan 
den ägt rum) eller att recensera en kyr kokon sert med mot svarande grad av 
fältarbete.8 Ibland är det viktigaste att ”det står i tid ningen”. Denna inställning 
ansåg Simson inte utgjorde något hinder för att samtidigt föra en ”kamp mot 
orättvisorna i samhället”. När han arbetade ville han göra en god insats, helst 
både i sina egna och andras ögon.

När ungefär ett år hade gått, var Simson inte längre tillfreds med sin ar-
betssituation. Liksom många andra morgontidningar tappade hans egen i 
upplaga, vilket fick ledningen att på olika sätt försöka stoppa och helst vända 
tillbakagången. Simson ansåg att det som gjorts dittills inte bådade gott, och 
nu hade nya framtidsgrupper inrät tats. För egen del sov han inte längre gott 
om nätterna. Han hade redan länge argumente rat mot en utö kad editionering 
av tidningen.9 Nu var det dags för ännu en ”omgörning”, och Simson hade 
trappat upp sina protester. Enligt sin egen uppfattning hade han kämpat ”mot 
fördärvet” i ”makalös motvind”. Eskaleringen in nebar i praktiken att Simson, 
som normalt är självgå ende nyhetsreporter, vilket innebär att han förser sig 
själv med uppdrag och tidningen med ar tiklar, i stället passivt inväntade order 
från nyhetsdesken. 

– De är jävligt sura och hotar med radiotidningen och arkivet och sånt. 
Jag har lämnat in en skrivelse där jag har begärt att få andra arbetsuppgif ter. 
Det har de tills vidare nekat mig. Och i torsdags försökte de skrämma mig att 
återgå till det normala. Var är arkivet? sa jag. Sedan var det slut på det snack-
et. Jag skrev just ett brev till styrelseordföranden och berät tade om sakernas 
tillstånd på tidningen. Att nu har man mallat tidningen så att... (ironiskt) 
”Ska avsteg göras, vilket är tveksamt, så ska det medgi vas särskilt tillstånd.” 
När jag mäter min produktion finner jag att 90 procent av mina artiklar faller 
utanför mal larna.

VaktmästeRiet nästa. Simson var i princip motståndare till tre inslag i den 
planerade och delvis redan genom förda för ändringen av tidningen: att ar-
tiklarna skulle mallas, d v s tilldelas ett i förväg be stämt ut rymme på en sida, 

k
A

p
IT

e
l

 5
: u

r
v

A
l

 f
ö

r
 A

n
A

lY
S

 



109

att editioneringen skulle skärpas så att fler artiklar endast skulle nå delar av 
sprid ningsom rådet och att notismaterialet skulle läggas i början av tid ningen 
och nyhe terna på slutet.

– Ja, jag har förlorat det där, och dumheten har fått segra på något vis. Nu 
har vi förlo rat ytterligare något år innan vi kan vända det här och börja jobba 
på riktigt. Att jag har fått flytta tio sidor bakåt , det var då skit samma.

Vid detta reportermöte hade Simson utövat passivt motstånd på jobbet i 
bortåt tre veckor. På sin redaktion hade han fortsatt argumentera för sin linje, 
men utan större framgång. Mötena med ledningen var otrevliga tillställningar.

– Jag har blivit visad på porten. Jag får höra att jag är dålig pr för tid ningen 
och hotas med utfrysning. Men, man får ju liksom ge efter till slut. Varje gång 
jag har tagit fram siffror och vill analysera upplagened gången från början. 
Historiskt och göra prognoser. Nähä: ”Ut med dig! Gå ut och fundera om du 
vill säga något mer om det här.”

Trots de hårda orden var Simson fortfarande stridlysten, men en må nad 
senare hade han återgått till sitt tidigare ambitiösa och självgående arbetssätt. 
Han berättade att det var efter ett ultimatum från ledningen, att antingen 
skulle han avbryta sina protester eller så kunde han räkna med att bli ompla-
cerad till vaktmästeriet.

– Men problemet är ju det här med inspirationen. Jag har liksom inget 
intresse längre.

Den nya editioneringen av tidningen hade nu genomförts, vilket enligt 
Simson innebar att det som var viktigt i två editionsområden inte var nå gon 
nyhet alls. En nyhet skulle gälla en av editionerna.

– Det är så jävla dumt, så jag blir alldeles svettig bara jag tänker på det. 
De har nämli gen gjort Sifo-intervjuer med ungdomar, och de sa att de ville 
läsa det som var lokalt. Och så har de dragit slutsatsen att en lokal nyhet är 
en liten nyhet som specifikt intresserar en ort och ingen annan. Händer det 
något som intresserar hela länet, Sverige eller halva Europa, då är det inte 
längre någon lokal nyhet.

Simson beskrev hur det vid det här laget var en ren plåga att gå till jobbet.
– En dag kan det komma liksom en våg som sköljer igenom mig, när all 

lust går ur mig. En dag hände det när jag hängde upp handduken efter att ha 
diskat frukostdisken. För det mesta händer det när jag går från bi len och fram 
till porten. När jag väl är där inne (på redaktionen) så vantrivs jag. 
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Han funderade på att sjukskriva sig och hade också varit hos företagslä-
karen, men denne föreslog att Simson skulle försöka stå ut ett tag till. Själv 
kände han sig tveksam. Vid reportergruppens sista möte en majkväll drygt 
två månader senare var han dock fort farande i tjänst som nyhetsre porter. 
Men arbetslusten hade inte kommit tillbaka. Tidningen fick oftast ligga kvar 
i brevlådan på morgnarna. Han hade ingen lust att hämta den. På frågan om 
han hade funderat på att gå över till frilansarbete svarade Simson:

– Ja, men jag törs inte. Fast redaktionschefen har uppmanat mig att byta 
jobb. En sån person känner jag bara förakt för. Det betyder egentli gen ing-
enting.

 Som en sorts fortsättning på sina protester, men utan att riskera efter-
räkningar, hade han nu upphört att signera sina artiklar, men han vidhöll att 
jobbet var tämligen betydelse löst i hans liv.

– Jag har aldrig, aldrig längtat tillbaka när jag har varit ledig. Ibland har 
jag använt jobbet som terapi, när jag har mått dåligt. Men jobbet är inte 
nödvändigt.

1

Simsons erfarenheter pekar på det paradoxala i många reportrars ar bets  situa-
tion. De ska vara ytterst kostnadseffektiva och snabba rapportö rer av förväntad 
information, där kvali teten på innehållet kan vara av un derordnad betydelse. 
Simsons inledande synpunkter på bevak ningen av evenemang är exempel på 
det synsättet. 

Samtidigt uttalar han ambitionen att vara en förkämpe för samhällets röst-
svaga. Han har själv intrycket av att människor behöver honom för att föra 
deras talan, och han vill inte att människornas förväntningar ska komma på 
skam. Simson har betraktat sig som representant för dessa be hövande, en 
påtryck are och kanske dessutom en sorts maktfak tor. Han ser tidningens 
bevakning som sitt personliga ansvar och oroar sig för att både brottslingar 
och deras offer skulle få en sämre behandling i spalterna, om inte han tar sin 
an deras sak.10 

Mot denna känsla av personligt inflytande och kapacitet att ingripa står 
den reella makt fördelningen i medieorganisationen. Simsons åsikter före faller 
en dast ha marginell bety delse. Som han berättade, kunde han till och med bli 
utkörd från möten. I detta trängda läge fick han också höra av redaktionsche-
fen att det vore bäst om han slutade. Han hade inte mycket att sätta emot. På 
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frilansmarknaden råder hård konkurrens, och medelålders allmänreportrar 
är inte de mest eftertraktade. Särskilt inte de som råkat i konflikt med sin 
tidigare arbetsgivare.

Det är oklart om arbetssituationen för frilansreportrar är hårdare i lands-
orten än i stor städerna. En kvalificerad gissning är dock att 1990-talets fri-
ställningar, utköp och avtal spensioneringar inom massmedierna gjort sitt till 
för att skärpa konkurrensen överlag, ge nom att alla dessa åt gärder medverkat 
till att öka antalet frilansreportrar. Tillkommer gör dessutom nykomlingar 
från landets allt flera journalist- och/eller me dieutbildningar, vilka ofta är 
hänvisade till att börja sitt yrkesliv som fri lansar. 

 Simson vågade inte ta risken att säga upp sig från sin redaktion. Han 
har heller ingen erfarenhet som frilans. Storstadsreportern Jason är där emot 
veteran i detta sammanhang. Han har jobbat som frilans i tio år. Periodvis 
har det gått mycket bra, men emellanåt har det varit tungt. När jag inledde 
sam arbetet med de tre reportergrupperna, hade Jason haft be svärligt en tid. 
Mycket svårt att sälja in jobb, trots att han behärskar både tryckta me dier, 
radio och teve. Men efter en tid lossnade det. Jason hade fått klartecken från 
ett ut ländskt tevebolag att jobba vidare på en intres sant idé.

Iv: Avslöjande projekt11

Samtalet handlade om att komma igång, att gå från prat till skrivande. Akilles 
hade berät tat om sin metod att ”skriva på nätterna”. Hur han bru kade ligga 
vaken tre, fyra timmar på natten och jobba igenom allt i huvu det. Sedan var 
det bara att sätta sig ned vid tangent bordet på morgonen. Jason kommente-
rade att han önskade sig Akilles förmåga, men för egen del brukade han fylla 
hjärnan med osammanhängande tankar och intryck, som han först så små-
ningom strukturerade till en historia. Nu gällde det att presentera ett doku-
men tärprojekt om underhållningsbranschen i ett internationellt perspektiv. 
Jason arbetade med synopsis och hade igång sättningssvårigheter.

– Om en vecka ska jag lämna in ett 40-sidigt dokument. /.../ jag har alltså 
läst väldigt mycket men inte antecknat särskilt mycket, vilket är ganska dumt. 
Nu är det en sörja i hu vudet på mig, ganska svårt att få grepp om faktiskt. Jag 
vet inte riktigt hur det ska gå till. Jag undviker faktiskt datorn, har något slags 
neurotiskt förhållande till den, men jag vet ju att jag måste göra det. Så jag 
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kommer antagligen att sätta mig nu, och så kommer det att bli någonting så 
småningom. Men jag vet inte var jag ska börja. Ungefär så ostrukturerad är jag.

sålde in idén. Jason lyckades trots sina farhågor med sitt synopsis och med att 
få med sig finansiärer och besluts fattare i sitt projekt. Ett halvår senare var han 
i full gång och hade därmed läm nat en pe riod av motgångar för en arbetssi-
tuation, där han hade tillräcklig budget för att resa över världen och samla 
in mate rial till sina dokumentärer. Jasons idé var att visa inte bara un derhåll-
ningsbranschens glamourösa framsida utan också ta upp problem; exem pelvis 
med alko hol och droger. I det inledande fältarbetet var det viktigt att etablera 
bra kontakter. Jason hade lagt upp en strategi.

– Så här tänker vi; det här är ett projekt som är stort och långt och så små-
ningom ska det gå in på ganska kontroversiella frågor. Men det vi gör nu är 
att ta kontakt med folk. Så jag spelar lite korrumperad, så att de tror att jag är 
en av dem. Och så småningom, när de vet vilka vi är, när vi dykt upp överallt 
så att säga; då tänker jag ta de här frågorna som är svåra. Men först när vi 
har fått kontakt och lärt känna varandra, för då kan det bli in tressant. Jävligt 
onödigt att blockera dem nu genom att ta upp sånt, som de tycker är job bigt.

Samtalet kom in på skillnaden mellan att intervjua för tryckta medier och 
för teve. Jason påpekade att som skrivande reporter kan man vara ganska 
ostrukturerad under in tervju erna. Att det hände att han själv var det. I sina 
teve-intervjuer däremot anstränger han sig för att fråga på ett sådant sätt, 
att det uppstår kontakt och kameran kan fånga ett spän nande möte. Därför 
brukar han avsiktligt förhålla sig ganska okontroversiell i början och spara 
de besvärliga frågorna till slutet av intervjun. Blir det då tvär stopp har man 
för hoppningsvis ändå en användbar bit.

Hermes, själv skrivande utrikesreporter, påpekade att det inte endast är 
reportern som måste anpassa sig till kameror och mikrofoner. Och att detta 
är något som teve-reportern kan dra nytta av.

– Den som intervjuas är ju också medveten om att man måste vara artig 
och svara även på kontroversiella frågor. En skrivande reporter kan man be 
dra åt helvete och sedan gå sin väg. Det kan man inte göra framför kameran.

Jason bekräftade att man nästan alltid får någon sorts svar, att även om de 
”sitter och slingrar sig” så ger också det en bild. Han berättade också, att flera 
av dem han hittills mött i dokumentärprojektet verkat påtagligt nöjda med 
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att bli intervjuade av en samhälls reporter i stället för av någon av de nöjesre-
portrar de var vana att träffa.

Ytterligare några månader senare gällde samtalet vad som utmärkte skickliga 
reportrar. Kassandra berättade att hon brukar råda unga kolle gor att alltid 
samla på sig mycket mer material än vad de antog skulle be hövas för ett re-
portage. Jason instämde och tillade:

– Man får vara lite schizofren. Det som jag gör nu går till exempel ut på att 
till teve-bolagen sälja spektakulära avslöjanden. /.../ Då ska man ha ett manus 
som ser väldigt ge nomtänkt ut, vilket det gör. Men å andra si dan så håller jag 
på att läsa allt möjligt , utan riktning och vet inte riktigt vad det ska bli av det 
här. Tycker inte riktigt att det blir någon struktur i historien. Vad jag menar 
är, att mot köparna måste du vara väldigt klar över vad du vill göra. Annars 
vill de inte ha det.

Kassandra instämde och tillfogade, att behövs det så får man till och med 
fejka åt det hållet, men i det konkreta arbetet är det viktigt att inte låsa sig i 
förutfattade meningar, om det man ska undersöka. Hermes kompletterade 
med att hans åsikt var att en artikel bör vara ”toppen av is berget”.

– Den ska liksom vila på en mycket vidare kunskap.

att gå sin egen Väg. Men hur mycket man än läser in sig på ett ämne, så kom-
mer inte repor tern från att varje projekt måste lanseras så att det passerar en 
mängd be slutsinstanser innan det når målet; läsaren/tittare/lyssnaren. En del 
är ex tra framgångsrika i att balansera sin egen ambition i yrkesutövningen mot 
upp dragsgivarens förväntningar och skaffar sig utrymme för ett person ligt 
tonfall och perspektiv. Kassandra tog ett exempel från tidningen Vi på 70-talet. 
Reportern var Lars Westman och uppdraget att skildra en riks dagsdelegations 
studiebesök i norr i samband med den planerade regle ringen av Vindelälven.

– När alla de andra reportrarna gick ut på älvbrinken och stod där och 
hörde föredrag, då satte sig Lasse Westman i baren med två halvpackade 
samer. Så frågade han dem; ”Vad är en älv?” De berättade om älven uti från 
sin mytologi, och jag glömmer det aldrig. Första gången jag begrep vilket 
ingrepp det är att reglera en älv. Ett oerhört ingrepp. I naturen. I människors 
liv och föreställningar. I allting. 

Lars Westman tog en chans och gjorde ett försök som lyckades. Men det 
är en strategi som har sina risker, påpekade Jason.
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– Vad man än gör, så är det så att man vet aldrig vad det blir. Du har aldrig 
någon ga ranti att det här blir bra, eller att redaktionsledningen kö per det. 
Eller att publiken älskar dig. Eller att kollegorna tycker om dig. Du vet aldrig 
det. Så journalistik är på något sätt att följa sin intuition el ler erfarenhet och 
säga att det här är någonting som måste göras. När alla säger ”nej fan, det där 
är värdelöst”, och man gör det ändå, då är det starka driv krafter. Ingenting är 
säkert. Det kan bli totalkatastrof. Jag får ångest på nätterna. Jag har massor 
av miljoner som...

kRaV på aVslöjanden. Jason fortsatte och förklarade att han ibland hade svårig-
heter att i förväg formulera sina projekt, att han då helst arbetade utifrån sin 
känsla. Även Kassandra tyckte att man bör kunna gå på sin nyfikenhet. Ett 
vanligt problem är att uppdragsgivaren eller redaktions ledningen å sin sida 
helst vill veta i förväg vad reporterns arbete ska resultera i. Jason har arbetat 
för program där förväntningarna ibland har känts begränsande:

– På slutet ska skurken stå med kalsongerna nere vid fotknölarna. /.../ 
Redaktionsledningen sa inte det, men de litade inte på reportrarna. Plötsligt 
ville de ha allt nedskrivet. Och i och för sig är det bra. /.../ Men i vissa fall 
kunde man ju inte det. Därför att du kände att det här var nå gonting som 
du hade läst... en notis i tidningen till exempel. Och det här är det något 
konstigt med, något jävligt intressant. Då kan du bara skriva det, men då 
låter det jävligt flummigt.

Skickligheten ligger i att jobba målmedvetet utifrån sin hypotes och samti-
digt vara öp pen för alla andra möjligheter, kompletterade Akilles. Och denna 
hypotes bör kunna for muleras och presenteras för uppdragsgi varen. Det ska 
redan vara klart.

– Ta undersökande journalistik. Handlar det om avslöjanden, så bygger det 
på att man har en hypotes; här finns något skurkaktigt, som ska av slöjas. Men 
då måste man kunna ändra den där hypotesen ifall det är en annan skurk, eller 
om det inte finns någon skurk. Men en hypotes måste man ha.

Tiden gick. Möte igen. Temat var ”Arbetslust” och Dafne hade fullstän-
digt förlorat sin. De andra i gruppen försökte muntra upp henne men utan 
större framgång. Jason, som fortfarande var fullt sysselsatt med sitt do kumen-
tär projekt och kände en mycket stark ar betslust, erinrade sig hur det var en 
annan period:
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– Jag gick upp till ”Godmorgon världen” (Ett av P1:s samhällsprogram) fyra 
gånger och de gillade mig. ”Javisst, gör det!”, sa de. samtliga fyra gånger fick 
jag komma till baka och säga ”jag kan inte”. Hemskt . Gick inte. Jag kunde 
inte genom föra någonting. 

Men Jason fick slut på sin dåliga period.
– Jag bestämde mig för att sådant här händer i människors liv, och nu ska 

jag försöka lära mig något av det i stället för att bara sopa under mattan, som 
många män gör. Då började jag träna och gick i terapi, gjorde allt sånt. Jag 
tror att det har varit väldigt bra. Och att det delvis är skälet till att jag känner 
mig så uppåt nu.

– Det egendomliga är, som jag gick och tänkte idag, att jag hade fyra, fem 
idéer som jag fortfarande tycker är bra. Jag föreslog dem /.../ Sedan fortsatte 
jag att jobba, arbetslös och desperat. Så kom jag och hade utarbe tat idéerna 
ytterligare. ”Skulle du inte kunna göra det här i stället”, sa de. Jo visst, sa 
jag desperat och hängde genast på allting. Ingenting blev nå got. Så kom jag 
slutligen med den här idén. Den är i särklass den dy raste av allihopa. Den 
tog de. Konstigt.

Jason jobbade hårt och under tilltagande arbetslust. Han reste över hela 
världen och kände sig mycket privilegierad: 

– Och det är någon som pröjsar en för att göra det. Det är som en be rusning. 
/.../ Och det är just det här insamlandet. Sedan får jag rusha, när jag har 200 
band som ligger och inte vet hur jag ska få ihop skiten. Men det är det roliga 
med att vara journalist /.../ Att få titta in lite här och där. Det är fantastiskt.

Kassandra instämde i att en stor del av tjusningen med reporterjobbet är, 
att man får se och vara med om saker som andra människor inte kommer i 
närheten av. Men även under de mest intensiva fältarbetsperio derna måste en 
reporter räkna med att stå till svars inför sin uppdragsgi vare eller arbetsledning. 
Jason hade kontaktats av en i hans tycke tämligen nervös person som fem, sex 
gånger upprepat att projektet måste bli bra. Detta störde Jason.

 – Han sprider osäkerhet. Jag blev så jävla förbannad. 

spaRkad fRån uppdRaget. Några månader senare var temat för gruppsamtalet, 
det sista i serien, ”Reportern och cy nismen”. Jason kom något sent och berät-
tade direkt att drömjobbet hade vänts i en mar dröm. Han hade fått sparken 
från det in ternationella dokumentärprojektet. 
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– Jag var ju väldigt ensam, kan jag väl säga nu. Försökte klara allting själv, 
och det gjorde jag inte. Hade praktikanter som researchers. De var duktiga 
men det kräver ju att man sysselsätter dem hela tiden. Samtidigt skulle jag 
göra min egen research. Nu fortsät ter projektet på samma spår, men jag är 
borta. Står på gatan och är arbetslös.

Kassandra:
– Herregud!
Dafne:
– Men kan de kicka dig bara så där!?
Akilles:
– Det låter som ett...
Jason:
– ...taskigt läge.
Akilles:
– Taskigt var bara förnamnet.
När reportrarna hämtat sig något från den obehagliga överraskningen, be-

rättade Jason att han manövrerats bort från projektet och till sist er bjudits 
vara kvar men utan att få nå got arvode. 

– De sa inte att jag skulle sticka utan de sa ”vi vill gärna att du är med i 
fortsättningen men i en annan roll”. ”Okej”, sa jag. Sedan förklarade de att 
det finns inga pengar ”så du får jobba gratis”. Då sa jag ”dra åt hel vete!” Alltså 
det är så... Det här är min version na turligtvis. Möjligt att de har en annan. 
Det har de säkert, men det här är vad jag har upp levt. Faktiskt en mardröm.

Som Jason uppfattade saken ansåg beställarna att han inte kom med till-
räckligt sensa tionellt material.

– De vill ha avslöjanden. Till exempel att alla använder droger.
Jason hade försökt förklara att under sina undersökningar hade han kommit 

fram till en mer nyanserad uppfattning om branschen.
– Men det ville de inte höra, utan då tyckte de att i så fall var ämnet helt 

fel. /.../ Jag hade sålt in grejen på att jag skulle avslöja. Men det här upptäckte 
jag så att säga under re sans gång, när man undersökte lite mer.

Akilles undrade hur det hade kunnat gå så långt. 
– Det finns ju två vägar, när ens tes inte håller. Beställarens tes eller vems 

tes det nu är. Om tesen är att det finns massor med droger men det visar sig 
att det inte var det. Då finns det två lägen; det normala är att man lägger ned 
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projektet. Tesen höll inte. Då skiter vi i det här. Det an dra läget är; vi förfalskar 
verkligheten, vilket ju då är djupt felaktigt.

– Det som skiljer all annan journalistik från undersökande journalistik, 
som grenar sig i avslöjande journalistik och i granskande journalistik. Den 
avslöjande bygger ju då på en tes; här finns maktmissbruk att avslöja, eller 
ett missbruk. Någonting att avslöja. Visar det sig att det inte finns något att 
avslöja, då lägger vi det. Alltså det är ju själva grund förutsätt ningen för den 
avslöjande delen av den undersökande journalistiken. 

Jason opponerade sig och hävdade att det också är intressant att berätta ”en 
oväntad sanning. Att det faktiskt kan vara tvärtom”. Akilles ansåg att det vore 
samma sak som att berätta att 99 procent av alla operationer lyckas.

– Journalistiken bygger ju på undantagen. Vi håller fram undantagen. Och 
det är jävligt bra. Därför att undantagen är det som gör att vi hela tiden kor-
rigerar verkligheten. Vi kor rigerar politikerna, vi korrigerar... Alltså den stora 
demokratiska insats som journalistiken gör, det är att hålla fram undantagen. 
Det är 99 procent okorrumperade politiker och så lyfter vi fram den korrum-
perade. Varför då? Jo, därför att då visar vi, att blir man kor rumperad så går det 
åt helvete. Alltså drar folk åt sig det, och så låter de bli att vara kor rumperade, 
därför att i så fall skulle de bli ut hängda.

Dafne opponerade sig med argumentet att journalistiken på det viset ger 
en sned bild av verkligheten, får den att förefalla värre än vad den faktiskt är. 
Akilles tog tillbaka ordet och fortsatte sitt resonemang:

– Detta leder till två problem. Alltså om man är intellektuell – det bety der 
att man komplicerar en verklighet – så är detta vår uppgift och det kan inte 
vara någon annan uppgift egentligen. Alltså, jag har svårt att se vad det annars 
skulle kunna vara. Men då leder det till två problem; det ena är det du helt rätt 
framhåller; det ger en skev bild av verkligheten, och den får man då korrigera 
på något sätt. Och det kan man diskutera. Det andra problemet är att vi blir 
glada, när saker och ting är fel. Det är det vi lever på. Cynismens motor i 
detta är att ”Yes! nu gick det åt hel vete!” Alltså det är det som är cy nismen; 
ju värre det är desto bättre för oss. Om man inte kan hantera det faktum att 
man jobbar med undantagen, och förstå vår roll i detta, då kan det bli cynism.
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de goda exemplen. Dafne höll fast vid sin åsikt att det finns goda skäl även för 
en journalistik som håller fram de framgångsrika operationerna, inte bara de 
misslyck ade.

– Det går att göra en läsvärd artikel om Sara som blev frisk tack vare en 
gullig doktor.

Akilles:
– Ja, men hur kul är det att läsa? I längden?
Kassandra återförde samtalet till Jasons mardröm och frågade om pro-

blemet grundade sig i att Jason ville granska, medan hans uppdragsgivare 
krävde avslöjanden. Han bekräf tade att det nog var på det viset. 

 Efter en mängd mer eller mindre allvarligt menade förslag till Jason att 
på olika sätt sabotera eller åtminstone utnyttja projektet, till exempel skriva 
skandaliserande artiklar och tjäna pengar på det vi set, frågade Akilles hur 
framtiden nu såg ut, vad Jason skulle göra. Jo, han planerade att göra en resa 
för att bland annat intervjua och porträttera en gammal kvinnlig reporter med 
stort socialt patos. Skriva artiklar och försöka sälja.

– Sedan tänkte jag filma henne. För mig är hon 1900-talet i en person. Hon 
var i Korea. Hon var i Vietnam. Hon var i Kosovo.

Jason äger en billig utrustning och tänkte sköta kameran själv.
– Kornigt och skakigt. Men i alla fall, det har aldrig gjorts någon do-

kumentär om hen nes liv. Hon har blivit intervjuad av alla de stora , men det 
är aldrig någon som har sam manställt det. Så det tycker jag vore jät tekul.

– Det är i alla fall någonting att... ...att klamra sig fast vid.

1

I efterhand kan det framstå som ganska klart att Jasons misstag var att han 
förespe glade sina uppdragsgivare sensationella avslöjanden. Under fältar betet 
visade det sig att förhål landena i nöjesbranschen var mer komplexa än de 
tedde sig på det avstånd varifrån Jason sålde in sitt projekt. Å andra sidan kan 
man argumentera att hade Jason inte vinkat med troliga skandaler, så hade 
han kanske inte fått uppdraget. Hade det då haft någon bety delse för någon 
annan än honom själv? Nej knappast, om man anser att en undersökande 
journalistik måste re sultera i avslöjanden. Om man däremot anser att en väl 
underbyggd och gestaltad granskning av under hållningsbranschen skulle ha 
ett värde som dokumen tärskildring, kan man fundera hur en sådan i så fall 
bör initieras och finansieras.
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Jasons strategi att initialt locka med sig beslutsfattare för att sedan övergå till 
ett mer förutsättningslöst insamlings- och analysarbete är inte unik. Kassandra 
framhöll till ex empel att man rentav kunde komma med falska förespeglingar 
för att få dra igång ett angeläget projekt. Sedan är tanken att undersökningen, 
även utan större skandaler, ska resultera i en så pass intressant historia att alla 
blir nöjda. Men Jasons erfarenheter visar att det är en farlig strategi. 

Kan man anta att de eventuella överdrifterna var Jasons enda chans att över 
huvud ta get få dra igång sitt projekt? Eller är det rimligt att tro att ett affärs-
drivande internationellt teve-bolag skulle satsa resurser på att låta en frilans 
undersöka en del av verkligheten förutsättningslöst? Jag har inget svar. Men 
vad som framgår av exempelvis Akilles reso nemang, är att han för sin del ser 
det som absolut nödvändigt att dels arbeta efter en hypo tes, dels försöka pröva 
den innan man drar igång produktionsarbetet. Teve är dyrt, där ges sällan 
särskilt mycket utrymme för att pröva sig fram.

Jasons erfarenheter i samband med det stora teveprojektet engagerade de 
andra repor trarna i gruppen. De uttryckte medkänsla och inlevelse i hans 
nederlag. Men också skif tande uppfattningar om hur han borde ha agerat och 
reflektioner över vilka krav man som reporter kan och bör ställa på sig själv, 
samt hur man ska förhålla sig till uppdragsgivare och arbetsledning.

Både Kassandra och Jason förefaller överens om att man som reporter ibland 
kan till åta sig att överdriva lite inför en tilltänkt uppdragsgivare, att det kan 
vara nödvändigt för att bli anlitad. I det läget föreföll ingen av dem medveten 
om risken för att detta förfa ringssätt skulle slå tillbaka. 

I resonemangen om skillnaden mellan ”granskande” och ”avslöjande” jour-
nalistik framgår att Akilles är mycket noga med den distinktionen och med 
att inte utsätta sig för samma risker som Jason. Värt att notera är att Akilles 
i det läget hade ett långtidskontrakt som reporter för ett samhälls program, 
medan Jason i praktiken var arbetslös när han drog igång sitt stora projekt. 
Det ytterst ojämlika förhållandet mellan frilans och upp dragsgi vare framgår 
av att upp dragsivaren krävde att Jason skulle garan tera avslöjanden. Jason å sin 
sida överdrev sina möjligheter att leverera dessa avslöjanden. Han hoppades att 
upp dragsgivaren också skulle vara intresserad av en skildring av förhållandena i 
underhåll ningsbranschen i sig, även om den inte innehöll uppseendeväckande 
avslöjanden.
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Av diskussionen framgår att Akilles syn på journalistikens och därmed re-
porterns uppgift är att hålla fram avskräckande exempel. Och att verksamhet-
ens ”stora demokratiska insats” består i att makthavare som ännu inte låtit sig 
korrumperas inte låter sig frestas, eftersom de ”...i så fall skulle bli ut hängda”.

Här uppstår en skiljelinje mellan å ena sidan framför allt Akilles och å den 
andra Dafne och Jason. Akilles glider på motivet för att koncentrera sig på 
undantagen. Från att först ha presenterat det som en demokratisk insats går 
han till att hålla fram underhållningsvärdet. Därmed demonstrerar han hur 
reportrar med uttalade ambitioner att skärskåda samhället för medborgarnas 
räk ning, kan kombinera denna ambition med en yrkesutövning som mycket 
väl ansluter till den affärsmässiga sidan av journalistiken. Skillnaden mellan 
granskande och avslöjande journalistik, är också att den gran skande kan stå 
lågt i kurs även bland undersökande re portrar.

v. en otrolig historia

Som framgår av resonemangen ovan arbetar Akilles med andra strate gier än 
Jason. Periodvis har han exempelvis systematiskt genomsökt lo kaltidningar 
på jakt efter artiklar, historier som han sedan kunnat återan vända och bygga 
vidare på i teve. Många gånger har det blivit napp. En sådan arbetsprocess 
pågick samtidigt som gruppsamtalen. När te mat var ”Att föda, utveckla och 
genomföra idéer” berättade Akilles att han hade något in tressant på gång.12

– Jag tänker inte tala om vad det är, men det kommer också från en lo-
kaltidning. Och det här är jävligt kul, därför att det är en kille på en lo-
kaltidning. Han är lite äldre än jag. Han har jobbat 28 år, alltså en riktig 
trotjänare. Och så springer han på världens jävla historia. Den är otrolig.

På fråga om denne lokalreporter själv insett att han hade något sensa tionellt 
att komma med utvecklade Akilles sin redogörelse för bakgrun den:

ingen Reaktion på scoop. – Han inser så småningom, och så gör han ett fantas-
tiskt jobb. Ni skulle häpna om jag berättade. Bland de överjävligaste historier 
jag någonsin hört talas om i Sverige. Så publi cerar han det och de slår upp det 
stort. Det är en liten lokaltidning. De gör tre sidor. Braskar på utav helvete. 
Och sen tvärdött. Ingen hakar på. Vilket är ofattbart för mig som riksre porter. 
Obegripligt! Inget händer. Ingen tar upp denna otroliga historia. Och nu 
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har det gått över ett år. Han är naturligtvis besviken, för det här är hans livs 
scoop. Det här är ingen dumskalle. Han gör storyn nästan klar. Det återstår 
ett par grejer. Där ska jag gå in. För ett par veckor se dan så ringde han mig. 
Och så berättade han. Jag tänkte igen att nu är det någon ny som tycker att 
han har gjort något märkvärdigt. Ofta konstiga människor. Tendensen är att 
man vill lägga på, men så hör jag att det här är något. Så; ”okej, skicka upp 
tidningarna!”. Så kommer historien som visar sig vara otrolig. Så ringer jag 
tillbaka och frågar ”Hörru, kan du ta tjänstledigt ett tag och komma hit och 
jobba?” /../ Det tyckte han var kul efter 28 år, så nu ska han komma hit och 
jobba åt mig. Sätter honom på rese arch.

Akilles förklarade att det var ett ganska vanligt arrangemang som inte 
handlade om snällhet. Redaktionen skaffade sig tillgång till lokalrepor terns 
personkännedom och till de doku ment han redan hade letat fram. 

– Vi köper på oss hans research.
Knappt fyra månader därefter var jobbet klart för sändning. Det hand lade 

om en anstalt och hur denna anstalt hade fungerat under andra världskriget. 
Akilles förklarade att det var en stor händelse, som skulle låta teve-tittarna se 
”på sin historia med nya ögon”. Han berättade att en person hade varit ensam 
ansvarig för inrättningen.

– Så det är helt och hållet en mans verk. Fast myndigheterna är där och 
kollar och rea gerar inte på det. Vilket är jävligt intressant.

kontaktade pensionäReR. Han fortsatte beskriva att människor svalt ihjäl på 
inrättningen, men att myndigheterna inte brydde sig om saken. En del av 
dem som arbetade på anstalten finns fortfa rande i li vet.

– Jag har träffat många som har jobbat där, för det finns många kvar. En 
del säger att de inte ens märkte att det dog fler. En del säger att de märkte det, 
men att de trodde det var sjukdomar. En tog hand om alla li ken. Han lever 
fortfarande och är mycket svårt sjuk. Jag ringde upp ho nom utan att veta att 
det var han. Då säger jag så här: ”Märkte du att det dog så många under den 
här tiden?” Då svarar han: ”självklart, det var ju jag som tog hand om alla 
liken.” Då säger jag så här: ”Vad berodde det på? Hur kunde det komma sig?” 
Då säger han spontant: ”Men det var ju meningen”. Det säger han på telefon. 
Och så ger han en förklaring till varför det var meningen. Och karln har så 
dålig röst, så jag hör fan inte vad han säger. Han talar om mat och sånt där. 
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Och då säger jag ”Får jag komma hem och intervjua dig?” Då svarar han ”Jag 
är dålig. Jag ligger bara”. Så bestämmer jag mig för att åka ner veckan efter 
/.../ Därför att jag är rädd att han ska dö. Så jävla dålig låter han. Så ringer jag 
morgo nen efter, och då svarade han till slut ”jag orkar inte”. Då ballade han 
ur. Så ger jag upp men jag ringer honom igen, för jag måste ändå tala med 
honom. Då säger jag ”Du sa så här...” /.../ och då låter han så dålig som om 
han skulle dö vid telefonen. Så säger han ”nej, du missförstod mig.” Då vet 
jag att andra har talat med honom om det här. Jävligt synd.

Jason undrade om Akilles hade tillräcklig täckning för att kunna påstå att 
ett ”statligt sanktionerat massmord” hade ägt rum. Akilles uppfattning var 
att det var en gränsfråga.

– Man låter dem dö framför sina ögon, fastän man är ansvarig för de ras vård.

sålde föRHandsaRtikel. Veckan efter detta gruppsamtal skulle programmet 
sändas. Men innan dess skulle delar av historien publiceras i en stor tidning. 
Akilles hade själv skrivit artikeln. Tevekanalens villkor var att det skulle framgå 
ordentligt att det var ett teve-projekt.

– Vi ser det som reklam närmast. När vi kör den här storyn så kommer 
folk att vilja titta. Det är helt olika saker att läsa och att titta. Och så mar kerar 
det betydelsen. Någon annan har bedömt det som väldigt viktigt. /.../ Vi har 
gjort så här många gånger.

Kassandra påpekade att det i princip är samma metod som används för 
Robinson och andra dokumentära eller fiktiva såpor; att teve planterar och 
marknadsför sina program genom förhandsartiklar i pressen.

– Men vi har inte sett motsatsen än. Att Rapport på kvällen säger ”... avslöjar 
Expressen i morgon”. Det skulle kännas fel. Varför det? 

En fråga som är intressant ur många aspekter är hur mycket tidningar 
betalar för den här typen av förhandstexter. Jason frågade om Akilles hade 
fått betalt för både efter forskning, fältarbete och författande. Nej, svarade 
Akilles. Han trodde snarare att det skulle röra sig om sammanlagt 10 000 kr 
plus sociala avgifter för artikeln.

– Jag vet faktiskt inte. Jag sa till /.../ ”säg vad du vill betala, så tar jag det.” 
Jag tänker inte ens förhandla.

 Akilles tyckte att han kunde kosta på sig det. Jason ansåg däremot att det 
var ett tvek samt sätt att ageram – med tanke på arbetssituationen för de flesta 
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frilansande reportrar – att Akilles genom sina artiklar dumpade pri serna.
– Frilansar kan inte konkurrera med dig, eftersom de inte kan ställa upp 

på samma villkor. Få 15 000 för att jobba i två månader!
Akilles motargument var att tidningen inte skulle skulle köpa in mate rialet, 

om de skulle få betala fullt för två månader. Han ville definitivt inte gå med på 
att det i princip var samma sak som att placera förhands artiklar för Robinson.

– Det är en väldig skillnad därför att det här är ett journalistiskt mate rial 
som de köper.

Kassandra instämde och tillade, att det var ett samhällsintresse att nå ut 
med Akilles material.

1

Akilles metoder för att söka upp, sälja in och genomföra projekt är som fram-
går mer fram gångsrik än Jasons. Mycket kan förmodas bero på att han kan 
agera från sin bas på en etablerad samhällsredaktion med riks täckning. Akilles 
är ändå mån om att framhålla sin fria ställning; han är inte anställd och kan 
följaktligen inte åläggas något. Men samtidigt uttrycker han sig som en i 
kollektivet och talar om redaktionen som ”vi”. 

Tillvägagångssättet att använda andra reportrars artiklar som halvfa brikat 
och anlita re portrarna själva som assistenter i teve-produktioner är inte helt 
ovanligt. Akilles har under många år i sin systematiska jakt på ”stories” an-
vänt sig av åtskilliga landsortsreportrars arbete. Detta kan man se på olika 
sätt. Akilles själv beskriver hur glad lokaltidningsrepor tern blev, när han fick 
anbudet att jobba som researcher. I ett annat per spektiv kan man misstänka 
att metoden handlar mindre om kollegialitet och sakintresse och mer om ett 
billligt och effektivt sätt att skaffa fram användbara historier. Någon annan 
har redan un danröjt risken för att det inte blir något ”avslöjande” utan kanske 
istället en ”granskning”. Akilles gick inte närmare in på hur relationen mellan 
honom och lokaltidnings reportern utvecklades under deras samarbete. I den 
publicitet som före gick teve-inslaget förekom endast Akilles.

Värt att notera är att Akilles särskilt poängterar att vanvården på an stalten 
är ”en mans verk”. Det passar bra i den gängse dramaturgin för avslöjande 
journalistik. Särskilt i teve ska det finnas personer att visa fram; gärna som 
offer, framför allt som anklagade och ofta som vittnen; sedan kan journalis-
tiken agera åklagare.13
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 Akilles var påtagligt besviken för att den gamle sjuke mannen inte ville 
framträda i teve och säga att hans chef avsikligt låtit massor av människor dö. 
Efter sändningen anmäl des inslaget till granskningsnämnden, som ansåg att 
det gav en ensidig bild, att det vis serligen inte sades i klartext men ändå gav 
intryck av att ledningen för anstalten bedrivit expe riment med de intagna 
och att de experimenten lett till de många dödsfallen. Som för svar anförde 
pro gramföretaget bland annat att ingen i programmet påstått att de ansva-
riga gjort sig skyldiga till massmord utan att det i så fall är tittarnas slutsatser.

Vissa samtal utvecklades till hetsiga diskussioner, medan andra flöt fram 
mer stillsamt. I gruppen av storstadsreportrar uppstod vid flera tillfällen myck-
et livlig diskussion kring frå gan om vilka intressen en reporter kan företräda, 
och vilka hon inte bör stå i tjänst hos. Ämnet ”Fiktiva inslag i journalistiken” 
väckte inga särskilda känslor i den gruppen där e mot i den grupp reportrar 
som arbetar i universitetsregionen14. 

vI. fiktion och halvsanning

Tonen var stundtals upprörd och replikerna flög snabbt ge nom luften. Ingen 
ordväxling slutade dock i osämja. Merlin deklarerade omedelbart att fiktions-
journalistik inte existe rade, att han aldrig hade stött på något som kallades 
journalistik och samtidigt hade fiktiva inslag.

– Nej, och hade jag gjort det, så hade jag slängt det i papperskorgen. Jävla 
fejk alltså! Då är det inte journalistik. Då är det förkastligt. No way att jag 
köper det ordet. 

Vesta påpekade att Merlin kanske hade råkat ut för fiktionsjournalistik, men 
utan att upp täcka det. Men Merlin höll fast vid att i så fall hade han blivit 
lurad, och journalistik var det hur som helst i så fall inte. Flera av reportrarna 
i den här gruppen har erfarenheter från veckopres sen. Perseus som är frilans 
har exempelvis arbetat som redigerare på en famil jetidning. Han berättade att 
han en gång hade fått telefonsamtal från TV 3:s redaktion för programmet 
Mänskligt.

– De ville ha kontakt med en familj som reportern hade skrivit ett jät-
teinlevelsefullt re portage om. Vacker bild på dem var det också. Jag tyckte det 
var jättekul, för jag visste ju att reportaget var påhittat. Från första bokstaven 
till den sista.
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Han fortsatte berätta att det fanns en speciell avdelning i tidningen.
– Och där kunde man skriva om incest. Man kunde skriva om en massa 

saker som man inte kunde skriva om annars. Man kunde förtala någon avliden 
släkting eller så. Här kunde man hitta på en historia. Men i stället för att göra 
romaner och noveller, så gjorde man det som reportage.

Förvånade utrop kom från flera av de andra reportrarna. Särskilt från Mer-
lin.

Perseus:
– En duktig reporter gör ju detta mycket trovärdigt. Även Mänskligts redak-

tion gick ju på det. Jag sa att jag skulle säga till reportern att ringa upp. Gick 
till henne och sa, att de ville ha telefonnumret till den där fa miljen. ”Men du 
vet ju”, sa hon. ”Det är inte min sak”, sa jag. Hon ringde tillbaka och sa att 
de inte ville ställa upp i teve. Det här skedde säkert fyra, fem gånger under 
de två år jag var där. Det finns inte en enda sådan be rättelse i jag-form, som 
är skriven av en verklig människa. Det vanligt folk gör är ju oftast så då ligt 
skrivet. Det platsar inte. I en tidning av den här typen ska det vara billigt att 
ta in och snabbt att få ut. Man ska inte behöva sitta och redigera om en massa 
krattigt skrivna berät telser.

 Merlin hävdade, att om det verkligen var så illa ställt, så borde SJF:s för-
bundstidning Journalisten ta upp frågan. Förbundet borde utesluta medlem-
mar som arbetar med detta.

Merlin:
– Journalistik är sanning. Per definition. Någonting som verkligen har hänt. 

Fiktion är per definition något som är påhittat, således kan man inte tala om 
fiktionsjournalistik.

Vesta undrade igen om Merlin verkligen trodde att allt som stod i tid-
ningarna var san ning. Han svarade att det ”bör vara sant. Per definition”. 

Vesta:
– Men om du intervjuar en politiker och han berättar en historia för dig 

och du publice rar den? Han kan ju sitta och blåljuga.
Merlin:
– Men det är min, reporterns, sanning naturligtvis. Vad jag hör och lämnar 

vidare. Inte något som uppkommer inne i mitt huvud.
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uppäten älg. Den fullständiga rubriken för mötet som väckte dessa starka 
reaktioner var ”Dokumentär-, konstruktions- och fiktionsjournalistik”. Med 
kon struk tionsjournalistik menar jag jour nalistik som skildrar företeelser den 
själv har iscensatt eller skapat, både seriös journalis tik och underhåll nings jour-
nalistik. Dit skulle kunna räknas till exempel en stor del av kon sument journa-
listiken men också viss journalistik som rubriceras undersö kande journalis tik. 

Merlin tyckte att ”iscensättning och i viss mån konstruktion” är legitima 
journalistiska grepp. Perseus pekade på att det ständigt sker ”överträdel ser” i 
smått. Exempelvis insän darredaktörer som ber reportrarna skriva insändare 
för att fylla deras sida.

Embla, reporter på en morgontidning, anknöt till temat glidningar och 
berättade hur hon en gång som kvällsreporter kom till redaktionen vid mid-
dagstid och fick veta att ett utrymme på förstasidan var reserverat för den 
artikel, som hon förväntades göra, att temat var klart redan innan hon hade 
gått på sitt skift.

– Det var i grunden en veckotidningsartikel: ”Den här ungen är aller gisk 
mot kokött. Han har ätit upp en hel älg, för det är det enda han kan äta”. Jag 
ringde till hans mamma och han hade inte ätit upp en hel älg, för han hade 
blivit allergisk mot älgkött också. Men nog fan skulle det stå så i tidningen 
dagen efter. En annan gång skulle vi utse Sveriges första astro naut. Det var 
helt klart att en viss person skulle bli den första svensken i rymden om, om, 
om... Om alla dessa ”om” uppfylldes. Då skulle jag för söka få den människan 
att verkligen säga detta. 

Ett stort problem tyckte Embla var situationen när reportern lägger orden 
i mun nen på människor för att inte uppdraget skulle gå om intet.

– Då måste man ändå på något vis snirkla sig fram till att de har sagt det 
de inte har sagt. För annars håller inte grejen för ettan, och det finns inget 
annat till i morgon.

Merlin ville hålla kvar resonemanget på temat fiktion och frågade de närva-
rande om någon av dem någon gång hade ljugit ihop en historia. Alla svarade 
nekande och Merlin själv berättade att han gjort det en gång på högskolan, 
men inte senare. Däremot hade han en före detta kurskam rat, som lyckats 
få en rakt igenom påhittad nyhet publicerad och väl pla ce rad. Kurskamra-
ten hade berättat om detta under en återträff. Händelsen utspelades på en 
lands ortstidnings lokalredaktion, som var bemannad av två unga reportrar. 
De fabu lerade ihop en skröna om en präst, som de påstod hade smittat sina 
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konfirmander med aids. Bluffen passerade alla instanser och fyllde både löp-
sedel och förstasidan dagen ef ter, be rättade Merlin. Men historien avslöjades, 
sedan Aftonbladet på jakt efter prästen ringt runt i spridningsområdet utan 
att kunna få saken bekräftad någon stans.

– Och den ene killen som hade varit dum nog att underteckna den där arti-
keln, han fick avsked på grått papper och den andre fick arkivtjänst ett par år, 
men nu är han igång igen. Vi asgarvade ju när den här historien spreds bland 
oss vid bordet den där kvällen. /.../ Men frågan som kvar stod i eftertankens 
kranka blekhet var: Varför gör man så?

Merlins egen uppfattning om den saken var att kurskamraten bara hade 
roat sig, inte hade någon annan avsikt. Vestas tanke var att kunde de där två, 
så varför inte flera? Hektor, själv lokalredaktör, tyckte Merlins his toria var 
underhållande.

– Som amerikanska niña-filmer, men det har inget med journalistik att göra.
Som en förstärkande kommentar till hur lättlurad nattredaktionen före föll 

vara i detta fall, nämnde Perseus, som är frilans, att han nyligen ringde till 
en redaktion och hann bara säga att det handlade om ormar, innan han fick 
beskedet ”Det tar vi!”

– Ormar är alltid bra.
Vid nästa möte, en månad senare, kom ämnet upp igen. Merlin höll fast 

vid att fiktiva element inte existerade i journalistiken, för i så fall var det inte 
journalistik. 

1

Kopplingen mellan begreppen ”journalistik” och ”sanning” är på många håll 
inte så gi ven som den förefaller vara för reportern och journalistut bildaren 
Merlin. Enkätundersökningar innehåller ibland skattningar av olika grup-
pers förtroende för jour nalister, och somliga tyder på ganska låg tilltro till 
journalister som sanningssägare. Enligt en av dem anser ex empelvis sex av tio 
politiker att medierna inte ger en sann bild av poli ti ken.15 Kanske ska Merlins 
uttalanden tolkas mer som en besvärjelse än som en överty gelse: Om inte 
journalistikens berättelser är ”sanna”, har de inget berättigande, anser han. 
Men i verkligheten, bland annat Perseus ex empel från veckotidningen, kan 
mer eller min dre fiktiva historier ändå fun gera som handelsvara. En berättelse 
behöver inte vara sann för att at trahera en publik. Människor har i alla tider 
velat få goda historier berät tade för sig. Ett indicium på att detta påstående 
stämmer fortfarande är att svenskar i genomsnitt tillbringar ett par timmar per 
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dygn framför sin teve. Det kan vara frestande för journalis tikens företrädare 
att försöka fånga uppmärksamhet med anekdoter, som inte kan bevisas vara 
lögn men inte hel ler förtjänar epitetet sanning. 

Bland annat på grund av de tidspressade produktionsvillkoren på många 
redaktioner finns det dessutom möjligheter för aktiva källor att själva vara med 
och styra berättandet; både vad som ska förmedlas och vad som ska döljas.

vII. Styrande intressen

Det intresse som i första hand kan förutsättas vilja styra reporterns arbete är 
hen nes upp dragsgivares eller arbetsgivares. Men även de resursstarka bland 
reportrarnas källor blir allt duktigare på att tanka journalistiken med sådant 
som gör sig bra på bild och i rubriker. Allt fler människor i maktställning lär 
sig också att hantera intervjufrågor och styra samtal i för dem önskvärd rikt-
ning, vilket inte alltid är åt samma håll som repor tern vill. Ändå är orden fri, 
självständig och obunden flitigt förekom mande i resonemang om reporterns 
arbete. 

ofRiVillig pR. Hur tolkar och skyddar reportern sin integritet i arbetet? Stor-
stadsgruppens repor trar dis kuterade detta vid flera tillfällen.16  En av gångerna 
var temat ”Reportern som före trä dare”. Hermes tyckte att ”de intellektuella”, 
till vilka han räknar journalisterna, sviker sitt uppdrag.

– De ska tala för de svaga som är orepresenterade mot makten. Om över-
grepp och så dant. Det är ju en sorts intresse, att man vill tala för de svaga.

Vid den här tiden hade debatten om hur journalistiken om krigs- och/eller 
svältdrab bade påverkade situationen i katastrofområden blossat upp igen. 
En debattör hade hävdat att hjälporganisationer med assistans av medier-
na bidrog till att förvärra situationen i Sudan. Principen sades vara den att 
frivillig organisationerna skaffade sig allt mer effek tiva pr-avdelningar för att 
öka inflödet av bidrag. En del av pr-aktiviteterna går ut på att förse reportrar 
och deras uppdragsgivare med material för re portage och nyheter. Är or ganisa-
tioner och medier duktiga på att samar beta, så flyter det in mycket pengar till 
bi stånd. Men biståndet når inte de nödlidande, utan tas omhand av militären, 
vilket för länger kriget.

Kassandra:
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– Men det är kontrollen som är nyckelordet, och i lägen när det inte går 
att kontrollera, ska man låta dem svälta ihjäl då?

Journalister i krisdrabbade områden kan ibland inte ta sig fram på egen 
hand utan litar till hjälp från exempelvis biståndsorganisationer som Caritas 
och Rädda Barnen. Detta skapar ett beroende, som många försö ker minska 
genom att medieföretaget betalar för hjälpen till företagets reportrar och foto-
grafer i fält. Men det är inte säkert att bevakningen blir mer oberoende för det.

Kassandra:
– Nej, det är det inte men det låter värre om man säger att det är en bjud-

resa. /.../ Det där är ju så svårt, så att det är nästan olösligt. Ska vi inte bevaka 
hjälpsändningar för den händelse att de kan komma i militä rens händer och 
orsaka mera krig? Då är det väl precis det vi borde be vaka; hur kommer i så 
fall hjälpsändningarna i militärernas händer? Vi ska inte avstå.

Akilles:
– Man kan inte i förväg tänka, att om jag skriver om det här, så kom mer 

det att gå illa. Därför ska jag låta bli. Man kan inte veta. I förväg bestämma 
att detta är icke skrivbart område – det går ju inte. Däremot är det väsentligt 
att ta ställning till hur man skriver och på vems villkor man skriver.

Problemet är snarare att det är så tyst mellan katastroferna, påpekade Her-
mes, som själv har arbetat som utrikesreporter sedan 1960-talet. Sedan slutet 
av 1900-talet har också tillkommit vad som ibland kallas CNN-effekten. 
Det innebär att när amerikanska Cable News Network börjat intressera sig 
för något, rusar andra medier till samma ämne och samma plats. Detta mass-
mediala grupptryck uppfattas av många reportrar som både besvärande och 
svåra att komma ifrån. Relationen till aktiva källor kan vara på gott och ont 
men sällan okomplicerad. Kassandra reste en gång med Världsnaturfonden till 
ett nybildat reservat i Östeuropa. Det ansåg hon vara ”tämligen oförargligt” 
och ”ingenting att ifrågasätta di rekt”.

bRoscHyRen finansieRade Resan. Akilles blev en gång anlitad av ett statligt verk, 
engagerat i internationellt bistånd, för att skildra ett krig. Uppdraget var att 
producera en broschyr för verkets räkning. I förut sätt ningarna ingick att tex-
ten inte skulle handla om verkets egna aktiviteter.

– Men på sätt och vis kan man ju säga att det blev pr för dem. /.../ även om 
det inte stod ett ord om dem – vid ett tillfälle tror jag att namnet nämndes, 
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men bara som faktain forma tion. /.../ Det var mitt villkor också. Då såg jag 
det som att verket publicerade, un gefär som ett förlag i det fallet. Men det 
är klart att så var det för mig, för dem var det väl kan ske ett sätt att visa hur 
viktig deras insats var. 

– Jag hyrde tolkar på plats. Sedan fick jag utforma det precis som jag ville. 
Det var ingen som försökte peka på något. Men det är klart, man gör det delvis 
på en myndighets villkor. Det kommer man inte runt. I den meningen att de 
kan använda det. De har ju ett syfte med att ge ut det. Ett syfte som jag inte 
motsätter mig. Så jag känner ingen riktig konflikt. Men jag är inte omedveten. 

 Kassandra stöttade Akilles och framhöll skillnaden mellan att ta ett uppdrag 
från en redaktion och att göra som Akilles, är att man i det se nare fallet är 
”mer vaksam på sig själv”. Akilles utvecklade hennes reso nemang ytterligare:

– I vår ålder så har man ju tänkt igenom vad man håller på med och är 
naturligtvis oer hört medveten om var gränserna går. Alla kan göra miss tag, 
men man vet ju precis var man står. Ingen av oss här låter sig utnytt jas. Det 
är fullständigt otänkbart. Eller att vi skulle vara omedvetna om vår roll. Men 
skillnaden är naturligtvis att om man gör det åt en tidning, så görs det mer i 
ett publicistiskt syfte. Det syftet kan inte ifrågasättas. Ifrågasätter man det, så 
ska man sluta vara journalist. Medan det andra görs med ett annat syfte, för 
myndigheten vill sprida information. I grun den om sin verksamhet. Utan att 
nämna sin egen verksamhet. Det vore bara dumt. Det kan man göra i andra 
sammanhang. Inte på det här sättet. Men då tycker jag att man får ta ställning 
till om det är ett gott syfte eller ett dåligt syfte. /.../ och då tyckte jag att det 
här ändå var okej.

Samtidigt ville Akilles inte dölja att han hade eget ”journalistiskt in tresse” 
av att åka till kriget. Han hade gått en månad och funderat på hur han skulle 
kunna ta sig dit, när han fick uppdraget att göra broschyren. Kassandra er-
inrade sig ett av sina första utlandsupp drag, när hon blev skickad till Liberia 
för att bevaka det svenska gruvföretaget Lamco.

– Det var jättesvårt, för då trädde Lamcos informationsavdelning in. Jag 
ansträngde mig så mycket jag kunde, men ändå så tyckte utlandschefen att 
jag hade gått för mycket på Lamcos version.

Ett mer närliggande och vardagligt exempel på aktiva källor och deras ge-
nomslag var, mindes Kassandra, när en politiker som var aktiv i kam panjen 
”Värna livet”, vars syfte bland annat var att begränsa de fria aborterna, gav 
presskonferens med sin egen baby i famnen. Politikern och hans spädbarn 

k
A

p
IT

e
l

 5
: u

r
v

A
l

 f
ö

r
 A

n
A

lY
S

 



131

fanns därefter på bild både i teve och rikstidningar. 
– Ja, så konkret och en söt unge, men fullkomligt åt helvete fel i sam-

manhanget.

ann0nsbilagoR. Några månader senare kom ämnet åter upp till diskussion. Nu 
var även Jason med och det annonserade temat för gruppmötet var ”Reportern 
som försäljare och vara på en marknad”. Samtalet hade handlat om det allt 
närmare samarbetet mellan dagstidningarnas redaktioner och reklam- och 
marknadsavdel ningar. Kassandra gav uttryck för viss irrita tion:

– Marknadsavdelningen säger att vi kan få mycket mer bostadsannonser 
eller bilan nonser om vi har en bilaga. Visst, säger redaktionsledningen, och så 
har vi en bilaga. Folk som på 70-talet aldrig skulle ha tagit i en sån där bilaga 
sitter nu och jobbar med dem. 

Frilansen Jason tyckte att man kanske måste inse att journalistik också är en 
vara. Akilles hävdade att man måste skilja mellan förpackning och innehåll; 
att journalistikens förpackning i så fall är en vara men inte dess innehåll. I 
kommersiell teve tydliggörs detta bland annat genom att kana lerna håller 
mycket hårt på sändningstiderna. Inget program tillåts in kräkta på reklam-
tiden före nästa. 30 sekunders överdrag kan betyda kan ske 100 000 kronor i 
uteblivna reklamintäkter. 

sponsRing. Ett annat fenomen i kommersiella medier är sponsring av speciella 
pro gram. Livsmedelstillverkare sponsrar matprogram och tävlingsporogram 
sponsras av firmor som skänker priser mot att deras produkter visas och nämns. 
Men även ideella organisa tioner arbetar med sponsring. Akilles nämn de Röda 
korset som finansierade ett ung domsprogram (”pangea.nu”) i TV 4 i början 
av 2000-talet. 

– Formulär 1A är naturligtvis att man inte ska tillåta sponsorn gripa in i 
den redaktio nella hanteringen, det vill säga styra vad som ska tas upp och hur 
det ska tas upp. Men /.../ finns det någon annan slags, subtilare påverkan och, 
framför allt, hur tolkar tittarna det? ”Betyder det att ni undviker sånt som 
Röda korset inte skulle gilla att ni tog upp?”

Ett dilemma, enligt Akilles, är att vissa program sannolikt inte skulle göras 
utan sponsring, eftersom de inte är tillräckligt kommersiellt intres santa. En 
avgörande skillnad mellan sponsring och reklamintäkter är att sponsringen 
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går direkt till programbudgeten, medan reklampengarna går in i den över-
gripande budgeten.

Jason tyckte att man inte behövde vara kategoriskt negativ till spons ring, 
att det be rodde på vem sponsorn var. Själv skulle han inte ha några problem 
med att göra program finansierade av Röda korset, eftersom det är ”ganska 
oför argligt” men däremot skulle han vägra arbeta med ett samhällsprogram 
som var sponsrat av Philip Morris eller av Skattebetalarnas förening.

Kassandra invände att så okontroversiellt är väl inte Röda korset, med tanke 
på debat ten om organisationens aktiviteter i södra Sudan som togs upp vid 
ett tidigare gruppmöte (Jason var frånvarande då).

– Säg att man gör ett samhällsprogram som Röda korset är med och spons-
rar, då kan man ju inte haka på den här debatten om att Röda korset och andra 
hjälporganisationer håller kriget vid liv i södra Sudan med sina matleveranser. 
Då är man klavbunden där.

Reklamknäck. Förhållandet mellan journalistik och kommers är upphov till 
återkom mande diskussio ner och dilemman både i och utom branschen. Fri-
lansreportern Ja son har för sin egen del löst problemet genom att inte längre 
kalla sig för journalist utan för producent.

 – Då slipper jag det här tjafset, ifall jag behöver göra något kommer siellt. 
Jag behöver ju pengar. Producent betyder allt och ingenting. Och när det 
gäller det här pratet om att journalistik är så fint /.../ så är det ju inte riktigt 
så enkelt. Jag skulle mycket väl kunna lägga ned min själ i en reklamkampanj 
för någonting som jag tycker är behjärtansvärt, kanske Röda korset eller Am-
nesty. Inga problem. Mycket hellre det och vara köpt än att göra en del av de 
journalistiska jobb som görs i dag. Det är en personlig moralfråga, eller vad 
man ska kalla det.

Kassandra invände att problemet med att göra reklamarbete är att man 
sedan har svårt att komma tillbaka till journalistiken. För anställda repor trar 
är detta ett mindre problem, men för frilansar kan det vara besvär ligt att klara 
försörjningen på enbart arbete betecknat som journalistik, en beteckning som 
Jason anser inte är helt konturskarp.

– Svårt att hålla isär vad som är vad... Ofta har debatten handlat om jour-
nalister som varit anställda någonstans men gjort extraknäck som ska dat deras 
trovärdighet. /.../ Jag tycker det finns en puritansk inställning, som jag störs 
lite av. Möjligen därför att jag känner mig träffad. 

k
A

p
IT

e
l

 5
: u

r
v

A
l

 f
ö

r
 A

n
A

lY
S

 



133

leVa på infoRmation. Akilles tyckte att man måste göra väldigt klart för sig själv 
och för andra om man är jour nalist, reklammakare el ler informatör.

– Mottagaren måste veta i vems namn man talar. Sen kan man göra det på 
väldigt många olika sätt, men den som tar emot budskapet måste förstå. /.../ 
Vad är en journalist? Det måste man ändå kunna definiera på något rimligt 
sätt, så att det blir begripligt för om världen. Och vad är en in formatör? Måste 
man också kunna förklara. Så att definitionerna tycker jag... Suddar man ut 
dem, så är det ju meningslöst.

Men åter visade det sig vara ganska svårt att definiera och dra gränser. Jason 
frågade hur Akilles i så fall såg på företagstidningar. Själv ville han inte klandra 
de reportrar som skrev dem, eftersom ”de måste ju leva”. Akilles svarade Jason 
att det inte gick att bedöma generellt, man måste veta vilka produktionsvillkor 
som gäller. Enligt Akilles mening kommer det stora klasskillnaden inte att 
handla om tillgång på information utan om för måga att tolka den informa-
tion, som strömmar över människor från alla håll. Därför är det så viktigt att 
veta vem det är som levererar bud skapet.

medietRäning. Samtalet gled över på journalister som låter sig anlitas av andra 
än medi eföretag för att exempelvis informera om reportrars yrkesutövning, 
ibland kallas det medieträning. Akilles anser att den sortens verksamhet är 
oförsvarlig.

– Därför att kan man inte lära människor hur de ska klara sig undan me-
dierna och samtidigt vara en granskande reporter. 

Jason tyckte det var fel synsätt:
– Varför ska man inte kunna tala om att så här funkar vi i medierna? /.../ 

”Jag talar nu om hur vi jobbar, så att ni lättare kan förstå det.” Vad är det för 
fel i det? Det låter som om journalister är en grupp människor som är något 
slags underjordiskt, slutet sällskap; ”Här ska inte komma nå gon och se hur vi 
jobbar, för vi ska nita de där jävlarna”.

Kassandra invände att felet var att journalister lärde ut hur andra skulle 
bära sig åt för att få in sitt budskap i medierna.

Akilles:
– Att bara råda någon att tala sanning får man inte 20 000 kronor för.
Jason:
– Men det är ju precis det som budskapet går ut på: ”Tala sanning! Ljug 

inte! Se hur det gick för Rainer och alla andra som gjorde det.”
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Reportrarna nämnde ett antal journalister som sades ha låtit sig anlitas av 
näringslivet. Kassandra trodde att fenomenet delvis hör samman med ”en 
förändrad syn på uppdraget” jämfört med när hon själv började som reporter 
på 1970-talet.

– Alla var besjälade av att visa på samhällets avigsidor. I dag är många i min 
genera tion lite trötta. Vi har gått på så många backlashes. Den för sta stora var 
väl kärnkraftsom röstningsmanipulationen. /.../ Problemet är att de unga inte 
alls har tagit över det där. Utan nu sitter man och ”kläcker idéer till fräscha 
jobb”. Det är vad man gör. /.../ för mig skulle det vara fullständigt otänkbart 
att gå ut och ge näringslivet några som helst råd. Är de inte pålästa så får de 
verkligen klara sig själva. Ärligt ta lat.

Akilles:
– Det måste ändå vara en rågång mellan oss.
Jason ansåg för sin del att oförskämda och illa pålästa reportrar, fram för 

allt i eterme dierna, har gjort att människor blivit rädda för journalis ter och 
därför har svårt att klara intervjusituationer.

– Och om det är ett problem, då behövs ju den här informationen att de 
kan slappna av. De är ju människor de också.

Akilles tyckte att om de handlade om välgärningar, så borde journalis terna 
i så fall ställa upp gratis. Hermes trodde det skulle vara svårt att till exempel 
först hålla tal inför företagare om hur de ska behandla journalis ter, och sedan 
möta dem som reporter. Jason ansåg att det inte borde vara några problem, 
bara man håller på sin integritet. Men han höll med om att reportrars umgänge 
med dem som de ska be vaka är ett problem. Då avsåg ha inte enbart de som 
håller kurser och föredrag utan också exem pelvis politiska reportrar som kan 
komma väl nära politikerna.

Hermes:
– Ja, tänk på alla dem som i decennier bevakar riksdagen och umgås privat...

bolag som beställaRe. Är det då någon skillnad på frilansar och anställda re-
portrar? Jason fram kastade att det kanske är känsligare om man är reporter 
på en redaktion med stor trovärdighet än om man är sin egen. Men det höll 
Kassandra inte alls med om. Även en frilans måste vara rädd om sitt namn och 
sin trovärdighet, påpekade hon. Jason tog sig själv som exempel och på minde 
om att han före sitt stora dokumentärprojekt hade gjort en informations film 
åt ett statligt verk.
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– Är det alldeles förkastligt? frågade han och fick omedelbart svar på tal 
från Akilles:

– Ja, det är åt helvete!
Själv hade Akilles gjort ett kritiskt reportage om ett ämne som hade an-

knytning till just det verk Jason hade gjort en film för.
– Om jag då hade gjort den där informationsgrejen... /.../ Alltså det går 

ju inte.
Jason ansåg inte att det skulle ha varit några problem för honom att göra 

ett kritiskt re portage och intervjua människor, som kände sig illa behandlade 
av det statliga verket, men tillade också:

– Det skulle nog vara problem för dem, om de visste att jag hade gjort den 
andra fil men.

Kassandra:
– Och för dina tittare.
Hermes:
– Som undersökande journalist skulle man bränna alla sina broar.
 Akilles till Jason:
– Känns det svettigt?
Jason:
– Nej, det gör det faktiskt inte. Jag tycker det här är intressant, för det är 

inte okompli cerat.
Kassandra trodde det fanns en stor risk att man som reporter skulle bygga 

upp en allt för stor förståelse för dem man borde granska, men Jason hävdade 
att det fick man väl lära sig att hantera. Akilles däremot tyckte att det viktigaste 
inte var att man som enskild reporter lyckades upprätthålla sin integritet eller 
inte utan att erfarna journalister gör sig kända för att ta informations- och 
konsultuppdrag.

– Då förflyttas åskådarens bild, möjligheten att tolka det budskapet. Det 
blir en samlad överhet som de möter. Det tror jag på sikt är mycket värre.

Jason förklarade att den informationsfilm han hade gjort också innehål ler 
kritik mot det statliga verket, att det ingick i de villkor han ställde upp för att 
åta sig uppdraget.

– Jag sa att ni lånar ju min trovärdighet här, så därför vill jag göra en do-
kumentär: ”Det tjänar ju också ni som företag på att det blir trovärdigt och 
ingen fjantig propaganda.” /.../ så därför menar jag att i det fallet kunde jag 
hålla en integritet. Man får gå efter sin egen moral.
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föRHandsaRtiklaR. Kassandra ansåg att det var stor skillnad på att skriva en 
förhandsartikel om eller en re cension av en bok eller film om exempelvis ett 
företag och på att göra själva filmen på fö retagets uppdrag. 

– Då är det de som är min uppdragsgivare. Deras villkor. Ska jag i stället 
skriva i tid ningen om boken, så är det jag som bedömer om och hur jag ska 
skriva, kanske i samråd med redaktionsledningen. Det är stor skillnad.

 Men Jason vidhöll att det är innehållet som är avgörande. Att det är indi-
videns eget samvete och integritet som bestämmer vad hon eller han kan göra. 
För egen del skulle han aldrig kunna tänka sig att skriva något liknande de 
vid den här tiden mycket flitigt före kommande och av teve noga planterade 
för handsartiklarna i kvällspressen för dokumen tärsåpan Robinson.

– Det skulle jag tycka var förnedrande.
Akilles tangerar diskussionen om det som ibland kallas konsekvensneutrali-
tet17, när han hävdar att man inte i förväg kan bestämma sig för att avstå från 
att skildra en före teelse, därför att man kan misstänka att bevakningen skulle 
få konsekven ser för de berörda. 

Den hållningen är vanlig bland nyhetsreportrar och kan tänkas tjäna flera 
syften; den ger stor val- och handlingsfrihet och erbjuder en moralisk över-
byggnad för ett synsätt som också skulle kunna motiveras med företagseko-
nomiska argument. Den ger också intryck av att journa listiken är neutral och 
lika blind som rättvisan. Dessutom befrias den enskilda reportern (skenbart) 
från ansvar för vad hans eller hennes berättelser kan åsamka, ett exempel på 
vad Zygmunt Bauman brukar beteckna som fragmentisering av ansvar.

I själva verket är journalistiken minst av allt neutral vad gäller konsekvenser 
av de berättelser som publiceras och sprids. En sär skild önskvärd konsekvens 
är just spridningen. En annan mer eller mindre öppet uttalad önskan är att 
avslöjande journalistik ska få kon kreta konsekvenser för de människor som 
är föremål för den.

Skillnaden mellan att ta uppdrag för ett statligt verk (Akilles) och för ett 
statligt bolag (Jason) är svårgripbar. Liksom i andra samtal framstår det här 
som om Jason mer arbetar utifrån en personlig uppfattning om vad som är 
rätt och fel, medan Akilles håller striktare på de normer som omfattas av 
journalister med anspråk på att räknas som undersökande re portrar.
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fasta förbindelser

De sju teman som behandlas i detta kapitel väckte som framggår stort enga-
gemang och diskussioner bland reportrarna, vilket tyder på att berättelserna 
rymmer en komplexitet. I resonemangen utvecklas olika förhållningssätt, 
jäm  förelser och hågkomster. Eftersom de är extra innehållsrika har jag an-
vänt spörsmålen i det förra kapitlet för att vaska fram olika sammanhang där 
re porterskap utövas och ställs på prov. De sex sammanhang som jag föreslår 
har vuxit ur aristotelisk mark och är också inspire rade av Martha Nussbaums 
”erfarenhetsområden”18, som jag behandlar i kapitel två. En skillnad är dock 
att Aristoteles och Nussbaum föreslår domäner för varje män niskas exi sten-
tiella val och gäller livet i sin helhet. De farvatten jag prickar ut är däremot en 
konkret och begränsad sektor av tillvaron, nämligen yrkeslivet. Men avståndet 
mellan den prakiska nivå där reportrarna gör sina konkreta val och får erfara 
dessas konsekven ser och Aristoteles dygdeetik är kortare än de verkar. Prak-
tiken föregår alltid teorin och många av de handlingar en yrkesutövare utför 
är ytterst förbundna med hennes personliga moral.

Poängen är att alla på ett eller annat sätt gör vissa val och utför vissa handlingar inom 
dessa områden, och om de inte gör det på det lämpliga sättet, så gör de det i alla fall 
på det olämp liga. /.../ Den tunna eller ’nominala’ definitionen av dygden kommer i 
varje enskilt fall att vara att den utgörs av allt vad det innebär att ha en disposition att 
välja och bemöta situa tioner väl inom just det området. Den etiska teorins uppgift är 
att söka efter den bästa vidare specificering som motsvarar denna nominala definition, 
för att därigenom komma fram till en fullständig definition.19 

Duglighetens ansikte
Man kan se reportrarnas erfarenheter och deras resonemang i anslutning till 
dessa som ett uttryck för yrkets mångsidighet, men också som en illustration 
av hur krävande arbetet kan vara: 
3 Reportern ska inte enbart fungera på en arbetsplats utan förutsätts kunna 

sköta sitt jobb i en mängd miljöer och sammanhang. 
3 Reportern ska inte bara fungera väl i ett invant arbetslag utan dessutom 

uppsöka och etablera kontakt med okända och ofta mot sträviga personer.

Reportern har inte den solitära ställning som skönlitterära författare kan inta, 
vilket ställer speciella krav på reporterns yrkeskunnande. Aristoteles skiljer 



138

mellan intellektuella och moraliska förtjänster och säger att den intellektuella 
dugligheten uppstår genom un dervisning och utvecklas av prövad erfarenhet, 
medan den moraliska uppstår genom handling. Vi blir ”...modiga genom att 
bete oss modigt” och ”Den som undflyr och fruk tar allting och aldrig gör 
motstånd blir feg, medan den som överhuvudtaget inte fruktar någonting 
utan kämpar mot allting blir övermodig.”20 

Moralisk duglighet kan man inte erövra genom att följa någon speciell 
metod eller givna direktiv, men genom att begrunda sina egna och andras 
erfarenheter kan man höja sin beredskap för att handla väl i nya situatio-
ner. Kraven på den enskilda yrkesutövaren kan förmodas variera beroende 
på om ständigheterna. I praktikens dilemman prövas hen nes kunnande i alla 
de aspekter Aristoteles behandlar, och det är där hennes makt eller vanmakt 
visar sig. 

Arbetskamrater och kollektiv

3 Under insamling och analys samarbetar reportern ofta med andra, exem-
pelvis fotogra fer, och under författande och presentation, med ex empelvis 
redigerare. 

Ingenstans i ”Spelreglerna” nämns något om hur reportrar (och andra journa-
lister) bör för hålla sig till kollegor och arbetskamrater. Journalistikens regelsys-
tem skiljer sig därvidlag från exempelvis läkarnas etiska regler, som säger att 
en läkare ska respektera sina kolle gors arbete, så länge det inte innebär några 
nackdelar för kollegans patienter.21 

Junos och Nestors erfarenheter av att förvandlas från journalistikens subjekt 
till att bli föremål för sina kollegors yrkesutövning var genomgripande men 
väldigt olika och har också fått helt skilda konsekvenser. Nestor stärkte sin 
yrkesidentitet och säger att inter vjun om det dikterande kommunalrådet och 
de följder den intervjun fick, innebar ett upp vaknande och ett ökat allvar i 
hans syn på sitt yrke och sitt personliga ansvar för att upp rätthålla gränsen 
mellan framför allt journalistiken och politiken, eftersom han arbetade på en 
socialdemokratisk tidning i en socialdemokratisk kommun, men också till 
andra källor. Juno däremot kände sig tvåfaldigt sviken av sin egen yrkesgrupp 
i samband med morden i Falun. Hon blev själv överraskad av att hon inte 
agerade som reporter utan enbart som privatperson, när människor dödades 
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utanför hennes fönster. När hon sökte förståelse för sin reaktion bland arbets-
kamraterna, fick hon i stället veta att hon hade betett sig oprofes sionellt som 
inte rapporterat om händelsen. Den åsikten fanns också representerad bland 
deltagarna i reportergruppen. För att gottgöra vad även hon själv betraktade 
som brister i sin yrkesskicklighet lät hon sig intervjuas. Hon anser att det 
avgörande sveket var den kvinnliga tevereporterns påträngande arbetsmetod. 
Juno kunde inte värja sig mot vad hon uppfattade som ett övergrepp, extra 
kränkande eftersom det var en kollega och dessutom en kvinnlig kollega. 
Erfarenheten stärkte hennes tvivel på möjligheten att förena mo ral och re-
porterskap.

 Akilles berättade inte mycket om sin relation till kollegan på landsorts-
tidningen, som först publicerade historien om förhållandena på vårdin rätt-
ningen under andra världskriget. Men intrycket är att denne man trots sina 
28 års erfarenhet som reporter fick finna sig i att vara hantlangare till Akilles 
(”Vi köper på oss hans research”), när teve tog hand om sa ken. För produk-
tionsbolaget som är Akilles uppdragsgivare bör det vara en kostnadseff ektiv 
me tod att utöva undersökande journalistik. Samtidigt måste det finnas en risk 
för intresse konflikter, när lokalreportrar överlåter eller säljer sitt material till 
riksredaktionerna och därigenom förlorar kontrollen över det.

Arbetsledare och organisation

3 Reportern är an ställd på en redaktion eller har åtminstone en redak tion 
som uppdragsgivare, vilket inne bär att hon i någon mening all tid har en 
arbetsledning. 

Många reportrar har ett problematiskt förhållande till sin organisation. Utåt 
framstår repor tern ofta som självständig och auktoritativ, ett intryck som 
tjänar många intressen. Inom organisationen däremot kan reportern ha en 
tämligen svag ställning, svagare än de som arbetar närmare redaktions- och 
företagsledning. Denna obalans kan vara latent, omärk lig även för reportern 
själv tills hon försöker driva en annan linje än sin arbetsgi vare. För Juno ledde 
denna gradvis växande insikt till att hon sade upp sig från sitt arbete. Relatio-
nen mellan de frilansande reportrarna och deras uppdragsgivare är mer tydlig 
och därmed i just detta avseende kanske mindre problematisk. 
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Simson, som uppfattar sig som en förkämpe för samhällets röstsvaga, fick 
själv erfara vad det innebär att vara maktlös och oförmögen att påverka, när 
tidningen skulle organi seras om. Han protesterade mot att tidningen skulle 
editioneras så konsekvent, att större delen av det egenproducerade materialet 
skulle nå endast en del av spridningsområdet. Av Simsons redogörelse fram-
går att det nya upplägget för tidningen dessutom innebar att de artiklar som 
han själv producerade placerades längre från förstasidan än dittills (”Att jag 
fått flytta tio sidor bakåt, det var då skit samma”). Uppenbart är att enligt 
Simsons upp fattning är hans artiklar viktigare än många andra. Det är därför 
inte otroligt att en känsla av personligt nederlag blandar sig i hans engage-
mang för tidningen i sin helhet. Ett pro blem för honom är också att han inte 
riktigt förefaller få med sig sina arbetskamrater i sin strid mot redaktions- och 
företagsledning. Därför blir det möjligt för arbetsledningen att be honom 
lämna sammanträdesrummet och till sist uppmana honom att säga upp sig. 
För Simsons del försvagades hans ställning dessutom av, att han inte kunde 
bygga under sin argumentation med att han var beredd att lämna tidningen 
för sin sak. Striden såg därför ut att sluta med nederlaget att Simson tvinga-
des stanna i redaktionen mot sin vilja. Han vågade inte ta steget från en fast 
anställning till arbete som frilans. Hans bedömning att frilansmarknaden är 
alltför osäker förefaller rimlig. 

Ett exempel på hur osäker den är kan vara Jasons erfarenheter i samband 
med det in ternationella dokumentärprojektet. När uppdragsgivaren sade upp 
samarbetet med Jason, var det för honom bara att gå. Jasons strategi för att få 
uppdraget slog tillbaka på honom själv; han hade inte lyckats expediera enligt 
sin offert. Marknaden kräver konkretioner och dramatik.

Jason och Akilles arbetar bägge på frilansbasis, och de har bägge haft anled-
ning att fundera över under vilka villkor de är beredda att träffa uppgörelser 
med uppdragsgivare samt vilka uppdragsgivare de kan låta sig anlitas av. Akil-
les berättelse om hur en bro schyrproduktion för ett statligt verk en gång gav 
honom biljett till en krigsskådeplats, följs av ett resonemang om syftet med 
broschyren. Han fann det ”gott” (den skulle delas ut i skolor) och därmed 
fann han det inte fel att ta uppdraget. Han betraktade verket ”un gefär som 
ett förlag”. 

Däremot var han mycket kritisk till att Jason hade utfört ett uppdrag åt ett 
statligt bolag under liknande förutsättningar (”Det är åt helvete”). Skillnaden 
förefaller vara att Jason hade gjort en do kumentärfilm om det statliga verket 
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och dess verksamhet, medan Akilles gjorde en bro schyr i det statliga verkets 
namn om ett sammanhang, där det statliga verket var aktivt. Bägge hade satt 
som villkor för sin medverkan att de skulle arbeta enligt jour nalistiska princi-
per. Akilles kritik av Jason bygger på att denne exempelvis inte skulle kunna 
göra en journalistisk granskning av det statliga bolag han tidigare varit upp-
dragsta gare hos. Jason skulle inte vara trovärdig, ansåg Akilles. Uppenbarligen 
såg han inte nå gon lik nande risk med sitt eget broschyr-uppdrag.

Resonemanget demonstrerar oklara gränsdragningar. Jason har för sin del 
beslutat att han hellre följer sitt eget samvete än journalistkårens konventioner. 
Ett av hans argument är att eftersom ryms så mycket inom den accepterade 
journalistikens regelverk, som han själv av moraliska skäl inte skulle kunna 
tänka sig att utföra, så är det bättre att han går helt efter sitt eget omdöme. 

Källor och insamling

3 Under insamling av material rela terar reportern till personer som på olika 
sätt fungerar som källor eller figurerar i hennes berättelser.

Nestors berättelse om hur den dikterande pampen fick honom att vakna och 
börja värna sin integritet bättre än tidigare påminner om en svunnen tid. För-
hållandet mellan Nestor och pampen är en klassisk illustration av hur reportrar 
och andra redaktionella medarbe tare försökte hålla avståndet till den politiska 
makten. Ibland var det mot kom munhuset de värjde sig och ibland blev det 
konflikter med den egna ledaravdelningen. Ett kvartsse kel senare är frågan 
om det kanske vore lämpligt att byta metafor för en del av journalistikens 
upp giftslämnare. Både ”källa” och ”kanal” låter alltför stillsamt och passivt 
med tanke på de mer eller mindre prefabricerade nyheter, som forsar in till 
redaktioner och till enskilda reportrar. ”Pump” vore en bättre liknelse för de 
mycket aktiva krafter som bearbetar jour nalistiken. 

Även om det förr inte var vanligt att pr-konsulter bearbetade reportrar, 
så förekom det. Det statliga biståndsorganet Sida var tidigt ute och anlitade 
en pr-firma för att vända den svenska negativa opinionen mot det svenska 
bi stånds projektet pappersbruket Bai Bang i Vietnam, vilket när det väl blev 
känt väckte visst rabalder.22 

Då, i mitten av 1980-talet, var det fortfarande framför allt den offentliga 
makten som journalister lärde sig vara vak samma mot. Verk och myndigheter 
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satsade resurser på att bearbeta massmedierna med tillräckligt sofistikerade 
metoder. I början av 2000-talet med en hårt åtstramad offentlighet och av-
ideologiserad politisk ledning är det i stället närings livet som tar hjälp av 
pr-konsulterna för att placera och styra infor mation. Massmedierna – lika 
slim made som servicehus och sjukhus – tackar, tar emot och tar in gratisny-
heterna, medan reportrarna skäms.23

En helt annan typ av källor är de som inte själva har något att vinna på 
publiciteten. Ibland fungerar de som uppgiftslämnare och ibland snarast som 
illlustrationer eller gestalter i journalistikens berättelser. Yrkesreglerna säger 
att människor som inte är vana att intervjuas ska behandlas med extra stor 
hänsyn. Den åldrige man, som Akilles för sökte få att bekräfta uppgiften att 
människor avsiktligt sattes att svälta ihjäl i Sverige un der andra världskriget, 
är en sådan källa. 

Under ett första telefon samtal sa mannen, enligt Akilles, att anstaltens 
ledning avsikt ligt lät de intagna svälta. Nästa gång de talades vid, sa mannen 
att Akilles missuppfattat honom. Efter några försök gav Akilles upp ambi-
tionen att få med mannens bekräftande i programmet. Han var fortfarande 
vid gruppsamtalet märkbart irriterad över att han inte hade lyckats. I andra 
sammanhang har Akilles hävdat att svenska journalister blivit mer etiska efter 
Estonia-katastrofen. 

Inget av det som Akilles sade under samtalen tydde på att han hade grubblat 
över vad vittnesbörden (den han efterlyste) hade kunnat få för konsekvenser 
för den gamle man nen. 

Gestaltning och publik

3 Den färdiga berättelsen når offentligheten. Ibland söker läsare, lyssnare och 
tittare kontakt med reportern. Reportern har också själv ett behov av att 
veta hur hennes arbete tas emot.

Många reportrar och särskilt de som arbetar med tevejournalistik,  hävdar 
att ”storyn” måste komma först och ämnet i andra hand. Dessutom måste 
det fin nas en person som kan ”bära storyn”. Akilles har flera gånger råkat i 
diskussioner med kollegor som i stället vill ta upp ämnen och därefter söka 
historier som kan illustrera detta ämne. Akilles och många andras motiv är att 
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utan en bra berättelse får man inte till räckligt stor publik och utan tillräckligt 
stor publik, så får man kanske inte göra någon be rättelse alls.

Skillnaden i förhållningssätt handlar både om insamlingsarbetets genom-
förande och berättelsens gestaltning och visar sig i vilken abstraktionsnivå 
som dominerar. 

Dokumentärt berättande ansluter till det traditionella sagoberättandet, 
vilket kan före falla både självklart och rimligt. Det innebär dock att viktiga 
aspekter av verkligheten förblir oberättade, därför att de inte går att formule-
ra tillräckligt snabbt, enkelt och billigt, med hjälp av tydliga stories eller väl 
type castade rollinnehavare. 

Helt säkert finns det i och för sig all anledning att vara tacksam för den 
saken. Men nyhetsberättelser och andra massmedialiserade skildringar med 
dokumen tära anspråk ex isterar inte i en dimension skild från verkligheten 
utan är en del av den och dessutom en aktivt medskapande sådan. Människors 
tillvaro och föreställningar om verkligheten på verkas av vad massmedierna 
berättar, hur de gör det och dessutom av vad de förbiser el ler förtiger. Och 
massmediernas berättande påverkas av rådande före ställningar om publi kens 
önskemål. Många gör anspråk på att veta vad folk vill ha. Redaktionschefen 
som fick Juno att, efter ett antal års vånda, besluta sig för att lämna re porter-
yrket använde ”lä sarna” för att trycka till sina medarbetare. Som grund hade 
han tämligen osofistikerade publikundersökningar. För Juno var det verkliga 
upp skattningen från verkliga läsare som gjorde att hon drog sig för att sluta.

Den amerikanska reporterförfattaren och debattören Susan Faludi anser att 
massmedierna aktivt arbetat på och lyckats med att förvandla reflekterande 
läsare till passiva konsumenter av strunt.24 En annan förklaring är att det 
måhända sker ett utbyte av publik; de reflekterande läsarna slutar förvänta 
sig meningsfullt innehåll och ägnar sig åt annat än massmedier. Eller så pågår 
bägge processerna parallellt. Av många skäl försöker massmediernas företrä-
dare både hålla kvar sin tidigare publik och locka till sig ny publik. 

 I och med att många reportrar, med eller utan uttalade krav från sina 
uppdragsgivare, primärt le tar efter en berättelse inklusive slagkraftiga figurer 
och först därefter funderar över vad den kan säga om verkligheten, börjar do-
kumentärerna konkurrera om publiken på de fik tiva berättelsernas domäner. 
Men dokumentärens styrka är en annan och dess fundament och bygg stenar, 
förutom fantasifull gestaltning, är relevanta fakta, iakktagelser och reflektio-
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ner. Dokumentärförfattaren, reportern, kan arbeta med be rät tandet på flera 
sätt: 

3 Hon kan undersöka processer och gestalta resultaten av sin under sökning 
som berättelser, väl underbyggda med fakta. 

3 Hon kan återberätta historier som får sin laddning just av att de är möjliga 
att dokumen tera men inte ges någon explicit betydelse bortom sitt innehåll. 

Jason sa att man aldrig har några garantier för att publiken uppskattar det man 
gör, där för är det bäst att låta sig styras av sin känsla och av sin erfarenhet.

Beroende på position och personlig läggning behandlar massmediernas 
representanter sin verkliga och/eller önskade publik som medborgare, med-
människor, konsumenter och varor. Det kan vara en av förklaringarna till att 
de har svårt att komma överens om tilltalet.

Anhöriga och privatliv

3 Reporteryrket tar sina utövares hela person i an språk och påverkar därmed 
sannolikt också hennes privatliv och därmed hennes anhö riga. 

Som reporter har man av naturliga skäl avsevärt sämre möjligheter än många 
andra yr kes grupper att få sina arbetsförhållanden allsidigt undersökta och 
belysta i medierna. En kvalificerad gissning är att det i massmedierna inte finns 
samma intresse av att belysa problem inom de egna leden som i andras. Det är 
också av andra skäl svårt för en reporter att göra exempelvis arbetsplatsrepor-
tage för att belysa hur kolleger på andra arbetsplatser har det.

För reportrar kan därför familjen och privatlivet tänkas utgöra extra vik-
tiga sammanhang för att ventilera problem och dilemman i yrket. Även om 
många har bestämt sig för att för söka undvika att prata jobb hemma, är det 
oundvikligt att reporterns samvaro med sina närmaste påver kas av hennes 
jobb. Kanske har det samband med att reportrar ofta lever tillsam mans med 
någon som själv arbetar i eller har anknytning till yrket. Det gäller för sju av 
de 17 reportrar som jag samarbetar med i detta projekt.

Simson är dock inte en av dem. Hans hustru arbetar inom sjukvården. Som 
framgått hör han till dem som vill, men inte riktigt lyckas, hålla isär yrke och 
privatliv. Han har berättat att han ytterst ogärna ”pratar jobb” hemma, men 
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det tränger sig på ändå. En gång fick han och hustrun lov att lämna en restau-
rang, därför att de blev antastade av en annan gäst. Han oroar sig dessutom 
för barnen som snart är tillräckligt stora för att ge sig ut i nöjesli vet. Han tror 
att de kan få problem, eftersom de bär hans efternamn. Det är exempel på 
nega tiva följder för familjen till reportrar vars namn blivit kända och som 
kanske skaffat sig fi ender.

Yrkesutövare och människa

3 Varje reporter har en egen föreställning om vad hon vill med sitt yrke, en 
föreställning som praktiken korresponderar mer eller min dre väl med.

I reporterns yrke ingår att kunna agera adekvat och flexibelt beroende på i 
vilket sam man hang hon befinner sig och vilken uppgift hon har i detta sam-
manhang. Många är tyd liga och lättavgränsade, ingen behöver tveka om att 
det handlar om yrkesutövning. Dit hör all inre tjänstgöring på redaktionen; ex-
empelvis arkiv- och databassökning, redige ring, inskrivning och studioarbete. 

Men en stor del av reporterns yrkesutövning är insamling och fältarbete och 
detta sker ofta utanför redaktions lokalerna, i många fall även utom arbetstid, 
och i sammanhang där gränserna mellan yrkesliv och privatliv tunnas ut. Till 
en del hör detta gränsöverskridande till arbetsmetoderna. Det vill säga: vad 
som för en utomstående kan uppfattas som en pri vat persons agerande kan i 
praktiken vara del av yrkesutövningen. Det gäller exempelvis att bedöma var 
det finns material att söka, att kunna smälta in i skiftande miljöer, att ob-
servera och tolka element och skeenden, att etablera kontakt, föra dialog och 
få människor att lämna uppgifter, berätta historier och att få dem att berätta 
på ett sådant sätt som tjänar den kommande gestaltningen. 

Allt detta ställer krav på den enskildes simultanförmåga och på hennes 
förmåga att samordna exempelvis yrkesutövning och moral, yrkesambition 
med livsprojekt. 

Bland journalister, möjligtvis särskilt bland arbetsledare och andra med inre 
tjänst, ta las det ibland om nyhetsnäsa. Beteckningen bygger på den starkt ifrå-
gasatta men allt jämt fortlevande föreställningen att nyheter antingen är något 
som växer, knoppas och blom mar och möjligen kan vara lite svåra att hitta, 
men som den goda reportern med sitt spe ciellt välkalibrerade och känsliga 
luktorgan sniffar sig fram till. Eller så är nyheter något plötsligt exploderande 
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och då är re porterns uppgift kort och gott att finnas på plats och att omedelbart 
sätta igång fältarbetet. För båda perspektiven på nyheter gäller att reportern 
i någon mån alltid är i tjänst. 

Dessa fö reställningar kan vara lättare att upprätthålla om man arbetar ad-
ministrativt med journalistik och därmed inte själv behöver omsätta dem i 
praktisk handling. Men de är också mycket vanliga bland reportrar, vilket inte 
så sällan orsakar problem, men även strategier för att hantera eller förhindra 
dessa. 

När Simson berättade om sina svårigheter att påverka redaktions- och före-
tagsled ningen, hävdade han att jobbet är ”relativt betydelselöst” för honom, 
ett påstående som han själv har jävat i flera samtal (”Det senaste halvåret har 
jag inte sovit...”, ”Jag för kamp mot orättvisorna i samhället”). Hans uttalade 
strategi är att dra en skarp gräns mel lan yrkesliv och privatliv, men med absolut 
undantag för de exploderande nyheterna. Därför hade Simson föga förståelse 
för Junos agerande i samband med Falu-morden. (”...jag hade naturligtvis 
noterat allting. Jag hade dokumenterat det. Jag hade rusat efter min kamera 
och tagit bilder.”) 

 Simson företräder därmed en strategi, som säger att reportern ska hålla 
undan sina privata känslor när arbetet så kräver. Samt ha en ständig beredskap 
för utryckning.

 Juno beskrev hur hon hade trott sig ha en liknande beredskap, men i 
situationen age rade hon som privatperson och kände sig misslyckad för det. 

Jason och Nestor har bägge deklarerat att de inte längre vill bry sig om 
någon särskild yrkesetik; skriven eller oskriven. I stället vill de arbeta under 
eget ansvar som privatmo raliska individer, ett förhållningssätt som kan verka 
mindre kontroversiellt än vad det är. Publicistklubbens ordförande vid tiden 
för Falumorden, Anette Kullenberg, var starkt kritisk mot en radioreporter, 
som likt Juno hade agerat i enlighet med sin moral och därför kanske missat 
en intervju med en anhörig till en av de skjutna. Kullenberg ansåg att radio-
reportern borde byta jobb, att det inte ankom enskilda reportrar att göra 
den sortens be dömningar. Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt diskuterar 
detta25, delvis med samma exempel. Deras uppfattning är att frågor som rör 
dilemman mellan yrkesetik och moral inte diskuteras, ”hålls levande”, bland 
journalister. En förklaring till det intrycket kan var att exempelvis reportrar, 
men sannolikt också andra journalister, drar sig för att ta upp frågorna of-
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fentligt. De löper ju en uppenbar risk, vilket exemplet med PK-ordförande 
Kullenberg visar, att offentligen ställas ut och avhånas och kritiseras som 
individer både av sina egna företrädare och kollegor. Samt att kritiseras som 
representanter för sin yr kesgrupp av forskare och debattörer.

Min erfarenhet är tvärtom att reportrar är mycket angelägna och villiga att 
disku tera och söka lösningar på just etiska dilemman, men dessa diskussioner 
förs inte i mass medi erna utan i sammanhang där det ges utrymme för dialog 
och reflektion.

Dygder och rättesnören
För att ytterligare undersöka reportrarnas förhållningssätt med inspiration 
från Aristoteles och Nussbaums förteckning över livsområ den och dygder, har 
jag gått vidare med innehållet i ”Sjusärdeles erfarenheter” och nu ex traherat 
reportrarnas värderande utsagor under samtalen. Jag har utgått från menings-
kon centrering26 men anpassat tolkningsmetoden efter mitt syfte. Resultatet 
är ytterst summa riska, värderande utsagor. 

Som demonstration av meningskoncentrering enligt Steinar Kvale redovi-
sar jag här bearbetningen av avsnittet ”Fiktion och halvsanning”:

3 Journalistik är alltid sann, enligt definitionen (Merlin)
3 Redigera går an men inte att utåt försvara fiktion (Perseus)
3 Effektiv veckotidningsjournalistik innebär hellre fiktion än illa skrivna mitt 

livs berättelser (Perseus återger andras inställning)
3 Sanning är att berätta vad man har hört. Reportern rår inte för om andra 

ljuger (Merlin)
3 Man får göra vad som förväntas, även vrida till ett ämne, om det behövs 

för att fylla ettan (Embla)
3 Lustigt med falsk nyhet (Merlin och Hektor)
3 Stereotyper fungerar alltid, ormar t ex (Perseus)

1

De summariskt uppställda sammanlagt över 100 värderande utsagorna har 
jag därefter prövat mot Aristoteles förteckning över erfarenhetsområden för 
karak  tärsdygder samt kunskapsom rådena episteme, techne och fronesis (eller 
med nutida syn de tre aspekterna vetande, färdighet och förtrogenhet). Det 
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jag söker är värderande och/eller reflekterande yttranden som enligt min tolk-
ning har anknytning till den aristoteliska förteckningen över livsområ den. De 
behöver alltså inte peka ut själva dygden.

Jag fann många åsikter, som kan knytas till området ”I fråga om det sanna”. 
Som även Aristoteles insåg, råder det däremot inte enighet om hur männ-
iskan rätt bör handla inom detta område. Merlin förefaller anse att kravet 
på sannfärdighet är uppfyllt, om man som repor ter återger vad andra har 
uppgett. En liknande instrumentell inställning till sannfärdighet uttrycker 
programled ningen i sin kommentar, sedan Akilles dokumentär anmälts till 
granskningsnämnden för partiskhet. Däremot framstår det som om Nestor 
i ”Stolt lus i fanan” utvecklar ett mer komplicerat förhållande till sina källor. 
Han anser att han inte längre bör ”ta diktamen”. Även till områdena ”I re-
lationer med andra” och ”förtrogenhet” kunde jag knyta många yttranden.

I en lång rad av reportrarnas värderande utsagor kunde jag emellertid inte se 
någon omedelbar och klar koppling till Aristoteles/Nussbaums förteck ningar 
över erfarenhets områden. De utgör snarare rättesnören och ståndpunkter, 
ofta möjliga att knyta till den reglerade pressetiken eller till mer eller mindre 
uttalade normer om att en reporter bör vara exempelvis ”effektiv”. 

 Jag är medveten om att det också finns andra rimliga grup peringar av 
utsagorna, men det ser jag inte som någon brist. Snarare då som en möjlig 
ingång till fortsatt dialog i frågor, där det inte finns några givna svar men flera 
legitima tolkningar.27 Flera av beteckningarna skulle kunna leda till cirkelre-
sonemang liknande de Tore Nordenstam träffande åskådliggör i ”Sudanese 
Ethics”: ”’Visst håller du med om att det är bra att vara effektiv?’ – ’Oh, ja, 
jag tycker man ska göra rätt för sig.’”

 Beteckningarna ska inte ses som etiketter utan som provisorisk prickning, 
som farleder genom de erfarenheter som samtalen i denna undersökning be-
rättar.

Begrepp kan stå för mycket. Exemplen kan fylla dem med mening.

Praktik i sammanhang
De följande kapitlen behandlar varsitt av de sex sammanhangen för repor-
terskapets praktik – Kollektiv och kolleger, Arbetsledare och organisation, 
Källor och insamling, Publik och presentation, Anhöriga och privatliv samt 
Yrkesutövare och människa.. Sammanhangen utgör den ordnande struktur 
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jag har valt för fortsatt analys och tolkning28 av reportererfarenheterna. Jag 
påstår inte att de erfarenheter som behandlas enbart har samröre med det 
sammanhang, där jag har placerat dem. Självfallet är exemplen komplexa. 
Sammanhangen ska ses som hjälpmedel för att kartlägga olika aspekter av 
reportrars yrkesutövning.

Kapitlens uppläggning ansluter till metoderna. Min tolkning av report-
rarnas exempel och reflektioner i anslutning till dessa är treskiktad. Jag be-
lyser deras erfarenheter som berättelser i samtal, språkligt gestaltade ungefär 
som refererande tidningsprosa, vilket bland annat inenbär att jag använder 
pratminus för ordagrann återgivning i dialogsekven serna. Min ambition har 
i detta skikt varit att tolka reportrarnas mening i samtalen. 

I det andra skiktet tillkommer mer explicita reflektioner, bland annat ut-
ifrån de erfaren heter som jag har från praktiskt journalistiskt arbete i olika 
funktioner och som lärare i journalistik.

Det tredje skiktet i min tolkning är den belysning jag ger samtalen med stöd 
av teorier och tidigare studier grundade i aristoteliskt präglad praxisfilosofi. 
De erfarenheter och förhållningssätt som framkommer behandlas i relation 
till Aristoteles (och Martha Nussbaums) erfarenhetsområden, som jag i detta 
kapitel prövat mot berättelserna i ”Sjusärdeles erfarenheter”. 

I praktiken är de tre tolkningsskikten i de följande kapitlen inte skilda åt 
av vattentäta skott utan tillåts påverka och blandas med varandra, där detta 
tjänar gestaltning och för ståelse av materialet.

Kapitel 6 – 11 disponeras enligt följande:
3 Kort inledning
3 Berättelser och exempel, sorterade efter ”understrukturer” inom övergri-

pande samman hang.
3 Tolkning med ledning av ”sunda förnuftets förståelse”
3 Vad kan man säga om detta i ljuset av dygdeetikens livsområden och mina 

rättesnö ren.
3 Vad säger detta om gott reporterskap, främjanden och hinder.

Den grundläggande frågeställningen ligger fast: Vad innebär gott reporterskap 
och vad främjar respektive förhindrar individers an svarsfulla yrkesutövning? 
Vilket är ett spörsmål som har sin ut gångspunkt i den demokratiska strävan 
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Aristoteles ger uttryck för:

I den bemärkelse som slaven är slav kan man alltså inte hysa vänskap för honom, 
utan det är bara möjligt i den mån han är människa. För troligen existerar det en viss 
rättvisa i för hållandet mellan varje människa och varje varelse som är i stånd att ta 
del av lagbestämmel ser och ingå avtal. Och vänskap är möjlig i den mån motparten 
är en människa. Men medan det är illa beställt med vänskapsbanden och rättvisan 
i de tyranniska samhällena, så före kommer de i desto större grad i demokratierna, 
eftersom jämställda människor har mycket gemensamt.29
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kApITel 6: ArbeTSkAmrATer Och kOllekTIv

beSäTTnIng I gungnIng

Det typiska massmedieföretaget, som kan vara en del av en koncern med 
diversifierad affärsverksamhet, är hierarkiskt organiserat. Reportern relaterar 
både utifrån sin position i denna rangordning och till journalistiska aktörer på 
samma nivå som hon själv. I det här kapitlet behandlas framför allt samröret 
på horisontell nivå.

 Yrkets praktik rymmer åtskilliga paradoxer; å ena sidan förutsätts alla jour-
nalister delta i det gemensamma projek tet att upplysa och granska, å andra 
sidan pågår ständiga strider i samband med detta företags genomfö rande.

 En av de grupper reportrar samarbetar med är redigerarna, också de jour-
nalister men till skillnad från reportrarna för det mesta anonyma. Redigera-
ryrkets praktik är till stor del lagarbete i fasta konstellationer och arbetstider. 

Reportrar i samma redaktion förutsätts både samarbeta och konkur rera. 
Utåt försvarar de den egna organisationen, men internt kämpar ofta reportrar 
mot varan dra först om att få de mest attraktiva uppdragen och sedan den bästa 
placeringen på sidan eller i programmet. 

Reportrar från skilda redaktioner träffas när de bevakar stora nyhetshän-
delser, eller möts mer regelbundet om de har samma specialitet. Här utvecklas 
ett subtilt system av samarbete och konkurrens.

Trots hårt rationaliserade redaktioner är det fortfarande fotografen som är 
reporterns främsta kompanjon. Men det råder, och har alltid varit, ett kom-
plicerat förhållande mellan de två. 

kamrater i skilda kulturer

Fotografer och reportrar som arbetat länge tillsammans kan beskriva sin rela-
tion som ett gammalt äktenskap eller att det känns som om de vore syskon; 
väldigt glatt och varmt den ena dagen men lika irriterat och kylslaget en annan 
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dag. Och vem ska bestämma över vem? Måste någon bestämma? Ansvarsför-
delningen är fortfarande oklar. 

fotogRafens cHef. När temat för samtalet var ”Reporterns ansvar” , berättade 
Sigyn självkritiskt hur dålig hon anser sig vara på att upptäcka lämpliga motiv 
för bilder. En gång var hon och en fo tograf hemma hos ett politikerpar för 
att göra ett porträttreportage för veckotidningen. Efter intervjun diskuterades 
fotografering. ”Ni vill väl ha med motorcykeln?” hade politi kern frågat, men 
Sigyn hade över huvud taget inte lagt märke till att det stod en motorcy kel 
parkerad mot väggen i hallen.

– Ett problem för mig i jobbet är att jag inte tänker i bilder ett skit. Jag 
tänker bara på min text. Och så har jag fotografen med mig som jag ska vara 
arbetsledare för. Jag ska tala om för honom vad jag vill ha.

Både Vesta och Embla blev väldigt förvånade över detta yttrande och und-
rade hur fo tograferna kan gå med på att låta sig styras av Sigyn. Vesta tyckte 
att Sigyn skulle över låta allt som har med bilder att göra till fotografen.

– De är journalister de också.
Uppfattningarna gick isär. Perseus, frilansen, höll med Sigyn; visst är det 

så att repor tern är arbetsledare. Vesta däremot sa, att skulle hon ha försökt 
påverka någon av de fo tografer hon brukar samarbeta med, så hade han gett 
henne sin kamera och själva gått där ifrån.

 Vesta:
– Man åker ju på jobbet tillsammans. Problemet är att fotograferna sällan 

är lika väl förberedda, så man får försöka briefa dem i bilen.
Sigyn:
– Vi har inga anställda fotografer. Om det inte blir bra bilder, så får jag skäll.
Ett dåligt sätt att samarbeta på, men ett som faktiskt fortfarande lever kvar, 

enades de om. 
För många fotografer består vardagen av s k singel-jobb, vilket innebär att 

de tar sig till en plats och ensamma löser bildfrågan. Reportern kan ha varit 
där tidigare, ska komma senare eller avser att skaffa sig information per telefon. 
Sedan får man i efterhand försöka pussla ihop text och bild. Lyckas det, kan 
det till och med se ut som om fotograf och re porter varit på plats samtidigt. 
Andra gånger måste det till krystade lösningar.

Embla mindes ett jobb i en skolklass.
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– Då var det också vansinniga premisser. Fotografen hade fem minuter på 
sig. Han gick in, tog en översiktsbild och en på tre elever. Det innebar att just 
de tre ungarna var jag tvungen att prata med för att jobbet skulle hänga ihop.

kVinnoR i mansVäRld. För många är det en ouppnåelig dröm att få arbeta som 
Kassandra gör och har gjort, sedan hon började som reporter i slutet av 
1960-talet. Redaktionens fotografer har alltid varit hennes närmaste sam-
arbetspartners. Ett uppdrag hon inte glömmer, var när hon blev skickad till 
en av världens oroshärdar tillsammans med en mycket ung fotograf. På plats 
i den lilla by, som just då var världens centrum, fanns re dan de stora inter-
nationella teve- och radiobolagen, nyhetsbyråerna och korrespondenter för 
världens stora tidningar. Även svensk teve och några svenska tidningar hade 
team i byn. Alla väntade på en präst och re volutionsledare. Ingen visste var han 
fanns. Kassandra och fotografen var lite osäkra när de kom och tog kontakt 
med ett par svenska kolleger.

– Vi frågade om risken för krypskyttar och om de visste var man kunde få 
tag på en chaufför. De var jättestöddiga och sa att det var en baggis. De hade 
kört själva och det hade skjutit och pangat, men det var ingenting. Så jävla 
löjliga och ohjälpsamma var de. Faktiskt. Jag tyckte det var konstigt. Vet inte 
vad det var.

Kassandra och fotografen tog itu med uppgiften utan att be om några 
ytterligare råd. De arbetade efter eget huvud vilket ledde till att, medan såväl 
stöddiga som hjälpsamma utsända från västvärldens alla hörn hård bevakade 
kyrkan, körde en liten bil iväg långt bort. I den satt Kassandra, fotografen 
och en vägvisare. Lite pinsamt kändes det ändå, tyckte Kassandra, eftersom 
de hade fått bra kontakt med ett par svenska kolleger, som de nu smet ifrån. 

Efter en lång bilresa satt Kassandra och fotografen till sist hos revolutionä-
ren, under hans krucifix, de enda journalisterna i den delen av landet.

–Jag visste att scoopet var ett världsscoop. Vi fick hela berättelsen om hans 
roll i allt det där.

Efter mötet vinkade de av budbäraren vid tåget och körde själva över grän-
sen till hu vudstaden i grannlandet. Under vägen erinrade sig fotografen att 
hon hört en svensk kol lega nämna namnet på ett hotell. Den fotografen hade 
med sig bildsändare. 

– Vi kände lite dåligt samvete mot dem, eftersom vi hade smitit. Men vi 
tog en taxi till deras hotell och hade sån tur att de var inne. Och de sa ”Var 
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fan har ni varit?” och vi sa ”Vi har scoopet. Får vi låna din sändare?”. ”Visst”, 
sa de. ”Mot att vi får två av bilderna”, men det spelade inte oss någon roll , 
för de skulle inte komma ut förrän senare.

Om de olika tidningarna hade kommit ut samtidigt, skulle läget ha blivit 
besvärligare. Att kollegerna rätt och slätt skulle ha gratulerat och lånat ut sin 
bildsändare, hade varit otänkbart. Nej, i så fall skulle det ha blivit köpslående. 
Kassandra och fotografen hade hållit på sitt och de andra skulle inte ha lånat 
ut sin utrustning.

– De kan ju inte hjälpa en konkurrent som kommer ut samtidigt att få 
hem sitt material.

Ett möjligt dilemma som de alltså den här gången slapp försöka lösa. I 
stället delade Kassandra med sig av sin text, så att den andra reportern kunde 
göra en rewrite (reporterslang för omskrivning) för att skicka tillsammans 
med bilden. Lag Kassandra kom först och deras tidning fick sitt världsscoop. 

I efterhand betecknar Kassandra företaget som resultatet av ”delvis tur och 
delvis skicklighet”. Varken hon eller fotografen kommer att glömma triumfen. 
Särskilt bra kän des det – och känns fortfa rande – att ha förekommit de teve-
journalister som var nedlå tande, när tidningskvinnorna kom och bad om råd.

1

Många av reportrarnas berättelser handlar om fältarbete tillsammans med 
fotografer. Kassandra har åtskilliga gånger fått hjälp av fotografen, men tycker 
också att hon själv kunnat tillföra en del när det gäller fotograferandet.

– Fotografen kan säga: ”Du jag hörde att han där borta sa det och det. 
Honom skulle du kanske snacka med.” Man kan ju inte vara med överallt. 
/.../ jag tycker det är kul att man kan hjälpa varandra.

Men nog har det funnits, och återstår, en del barriärer mellan yrkesgrup-
perna. Kassandra berättade vid ett tillfälle hur en äldre fotograf mindes tiden, 
då han jobbade på samma redaktion som Bang.

– Då kom de och skulle göra en intervju, och det kunde vara mitt i vintern. 
Bang be traktade honom bara som en chaufför. Han fick sitta kvar i bilen med-
an hon gick in och intervjuade. Sen kom hon ut och sa: ”Nu är jag klar. Nu 
kan du gå in och ta ditt kort.” De var underklass. Ofta hade de bara folkskola, 
och så hade de börjat på labbet.

De flesta, både fotografer och reportrar, föredrar att genomföra fältarbe-
tet tillsammans. Ett arbetssätt som dock förefaller att bli alltmer sällsynt. 
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Flera medieföretag har återgått till den gamla lokalredaktionsmodellen, där 
reportern även får sköta fotograferandet. Åtgärden spar pengar men äventyrar 
kvaliteten, vilket väckte debatt under millenniets första år.1 

Bortsett från de dessa rationaliseringar där företagsledningen gör sig av 
med re daktio nens fotografer, så är det ovanligt att reportrar övergår till att 
bli fotografer. 

1

Alla högskoleutbildade journalister har viss utbildning i redigering. Särskilt 
redaktioner nas yngsta medarbetare brukar växla mellan redigering och repor-
terarbete. De är för det mesta inte tillsvidareanställda och har därför anledning 
att göra sig så nyttiga som möjligt i organisationen. Bland de mer erfarna 
med arbetarna är dock det vanligaste, att de identifierar sig som antingen 
reporter eller redige rare. Att vara redigerare innebär, åtminstone rent geogra-
fiskt, att arbeta närmare redak tionsledningen än vad repor trarna gör. Kanske 
är relationen inte enbart rumsligt tätare. Lars Furhoff hävdar att redi gerarna 
i sitt arbete är angelägna om att inte stöta sig med ledningen. Enligt hans 
upp fattning är redigeringen usel på alla punkter utom ”som en po licymässig 
kontrollstation”, där den tvärtom är mycket effektiv.2 Med det menas att redi-
gerarna ser till att materialet anpassas till vad de tror ägare och ledning kräver. 
Enligt en del undersökningar är redige rare överlag mer nöjda än reportrar 
med sammanhållningen på arbetsplatsen, känner en värdemässig gemenskap 
på jobbet och tror sig ha chans att avancera.3 Lars J. Hultén pe kar också på 
att redigerare ofta utses till nyhetschefer och editionschefer.4 

På grund av den allt strängare mallningen av tidningarnas redigering och 
departemen taliseringen av deras innehåll, består i dag en stor del av redige-
ringsarbetet i att anpassa reportrarnas texter till de för närvarande rådande 
och förutbestämda formatkraven. Där finns risk för konflikter, vilket bland 
annat Simsons erfarenheter i avsnittet ”Makalös motvind” vittnar om. Han 
kom på kollisionskurs med ledningen eftersom han hade en starkt avvikande 
uppfattning i en pla nerad omgörning av tidningens form. 

En sannolikt ganska stor grupp redigerare utgörs av den personal, framför 
allt grafiker men även korrekturläsare, som bedömdes vara överflödig, när ny 
teknik infördes på tid ningsredaktionerna. Dessa redigerare har kommit sent in 
i ett yrke som de inte själva hade tänkt sig utöva eller utbilda sig i. Rimligtvis 
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finns risk för ett extra stort avstånd mellan reportrar och dessa redigerare. Men 
bland redigerarna finns även många som en gång sökte sig till journalistiken 
därför att de ville arbeta som repor trar. De ville uttrycka sig och ha ett fritt 
yrke.5 En del av dem, kanske många, bytte efter en tid till redigeringsarbete 
därför att de inte orkade med repor terarbetets speciella krav. I flera av repor-
tersamtalen har deltagarna diskuterat erfarenheter dels av att själva alternera 
mellan reporterarbete och redigering, dels av att samarbeta med redigerare. 

 
fRån skRiVkRamp till RedigeRing. Penelope, som började jobba som lokalredak-
tör när hon var 16, hade från början väl digt lätt för att skriva. men så en dag 
tog det stopp. Efter en tid av tilltagande bekymmer fick hon en sorts black-out 
mitt under en intervju.

– Då fick faktiskt fotografen rädda mig, för jag kunde inte komma på nå-
gonting att fråga. Utan han satt och frågade och jag skrev pliktskyldigast ner 
någon underlig text om detta. Till slut blev jag så skrämd att jag var rädd för 
att gå till jobbet om dagarna. Jag kunde ligga och tänka hela natten, att hur 
ska jag kunna. Sen gick jag in och sa att jag står inte ut med det här, för jag 
kan inte skriva längre. Utan då bad jag att få redigera. Och sen redigerade jag 
i massor av år, när jag över huvud taget inte skrev nånting.

Under sin tid som nattredigerare började Penelope allt mer ta hand om 
redaktionens unga. De kom och bad om hennes synpunkter, hon läste deras 
utkast till artiklar och kom med reaktioner och goda råd.

– Därför att jag tyckte att det skulle vara så hopplöst att komma ny och 
osäker till en främmande miljö och så prestera något som inte en människa 
brydde sig om att säga var ken det ena eller det andra om.

Även äldre kollegor tydde sig till Penelope under den tiden hon nattredige-
rade. Hon fick inte så mycket tid till att grubbla över sina egna problem med 
reporterskapet, som hon närmade sig via tidningens kvinno-sida.

– Först jobbade jag nattskiftet på centralredaktionen. Då läste man korrek-
tur, det sista man gjorde. Sen gick jag in och satte mig för att göra ”Hemmets 
Härd”. Det gjorde jag på nätterna. Efter arbetstid. Men sen så kom de då in 
och hade problem, problem. Karlarna hade problem med fruarna hemma och 
de hade problem med ekonomin som inte gick ihop, och hur skulle de göra. 
Visserligen drack de en flaska rom per natt, och jag sa att om du inte köper 
den så går ekonomin ihop. Så där kunde jag sitta i evigheter. Jag vet inte hur 
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många nätter som jag gick, nej stapplade därifrån. Totalt ensam. De var ju 
kvar i sätteriet. Det låter väldigt patetiskt det där, men det bara blev så. Jag 
vet inte hur.

 Upplevelsen att inte längre behärska sitt yrke var mycket plågsam. Hon 
funderade mycket över hur pass vanligt det var, men upptäckte att det ville 
ingen prata om. Bara nå gra få och i yttersta förtroende.

– Jag trodde vi skulle kunna hjälpa varandra, men det har varit väldigt svårt 
att komma någonstans. Jag tror att många känner skam. Och det var också 
väldigt skrämmande för en själv. För man trodde ju plötsligt, att jag kan inte 
fortsätta med det här jobbet. Jag kla rar det inte.

Så småningom återvände Penelope till reporterarbetet. Det gick långsamt. 
Hon hade vant sig av vid att skriva. Vågade inte ta kontakt med folk. Därför 
intalade hon sig själv redigeringens alla fördelar; lugnt, ordnade arbetstider, 
inte behöva lämna redaktionen. Samtidigt längtade hon efter att skriva, men 
kunde inte. Hon kunde sitta i timmar och försöka få ihop en notis. Till slut 
lyckades hon någon gång, genom gammal rutin, komma igång att skriva och 
då visste hon i stället inte hur hon skulle kunna sluta. Inte förrän en kollega 
sa ”Ge fan i att avsluta. Sluta bara!” Då gick det så småningom lite bättre och 
efter en tid hittade Penelope fram till medicin- och vårdfrågor. Under många 
år arbetade hon sedan med omfattande projekt, som hon själv initierade. Och 
åren som redigerare med skrivkramp skaffade hon sig perspektiv på.

– Det gav mig en erfarenhet som gjorde mig bättre på att lyssna på människor. 
Nu ef teråt tror jag inte att jag skulle ha velat vara utan de där åren. Fast då 
tyckte jag att det var det värsta helvete man kunde komma in i.

kamp föR spRåket. Kassandra för sedan länge en kamp mot språklig förflack-
ning. Hon ser sig bland annat som en folkbildare och bannar varje journalist 
som hon ertappar utan synonymordbok. Det är viktigt att göra bruk också 
av de ovanliga orden för att rädda dem kvar i språket, anser Kassandra och 
beklagar att inte alla reportrar delar hennes upp fattning.

– För redigerarna är det (synsättet) ännu mer främmande. En gång skrev 
jag om en marknad i Polen, där de sålde allting från kranpackningar till te-
ve-apparater. Då skrev jag att folk hade kommit från Karpaterna med allt sitt 
pyngel på biltaket.

Men när Kassandra slog upp sin tidning var ordet ”pyngel” utbytt mot 
”pryttlar”. Kassandra blev mycket irriterad och ringde upp redigeraren för 
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att fråga vad som hade hänt. Redigeraren förklarade att hon inte hade vetat 
vad ”pyngel” betydde och därför bytt det mot ”pryttlar”. När Kassandra hade 
frågat om inte redigeraren hade slagit upp ordet, fick hon till svar att redige-
raren hade trott att Kassandra menat ”pryttlar”

– Då sa jag att om det här händer bara en gång till, då kommer jag aldrig 
att våga an vända ”pyngel” och så småningom försvinner det ordet ur svenska 
språket, och jag tycker det är ett bra ord. Hon hade aldrig kommit på tanken 
att hon kunde slå upp ordet, eller insett att läsaren inte behöver känna till 
ordet för att begripa vad det betyder.

1

Hur vanligt det är att repor trar, som Penelope gjorde, räddar sig till redige-
ringen är okänt. Mitt intryck från min egen yrkesverksamhet, från reporter-
samtalen och från andra samtal med journalister är dock att det förekommer då 
och då, medan det däremot så gott som al drig händer att redigerare efter många 
år övergår till reporterarbete. Det är också ovanligt att reportrar som en gång 
slagit sig ned vid redigeringsbordet kommer igen som reportrar. För Penelope 
medförde perioden som nattredigerare en speciell erfarenhet, som hon anser 
sig ha haft mycket användning av när hon återgick till reporterarbete. Men det 
var mycket smärtsamt för henne att inte kunna prata om sina problem med 
arbetskamraterna. Tystnaden var svår. Fler än Penelope har känt sig drabbade 
av den. Nestor berättade vid ett tillfälle, att han tyckte det var skönt när han 
hade slutat på centralre daktion och kunde skicka sina manus med bussen i 
stället för att personligen behöva lämna sina texter till redigerar na6:

– Det var som att lämna fram en provräkning, Dessutom fick man aldrig 
veta om det var bra. Jag fick aldrig veta något. Jag kunde fråga: ”Är det bra? 
Är det dåligt? Kan det vara så här?” Bara tystnad till svar på redaktionen. 

Ett av skälen till att det är svårt att växla mellan reporterarbete och redi-
gering är att det förefaller råda olika kultur i grupperna. Inte sällan uppstår 
konflikter. Torsten Thurén tror att de talar förbi varandra; att reportrarna 
värnar om innehållet medan redige rarna prioriterar formen7, och möjligen 
har han med åren fått alltmer rätt. I dag kan en redigerare ha som sitt pen-
sum att fylla sex–sju tidningssidor på några timmar, då finns inte mycket tid 
att be grunda samspelet mellan text, bild och rubriker, även om mallarna är 
tydliga och många.
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För Kassandra handlade konflikten med redigeraren om språket på ordvals-
nivå. Vanligt är också att reportrar anser att redige ringen förvränger budskapet 
i deras texter, framför allt i rubriker och på löpsedlar eller att det helt enkelt 
uppstår sakfel. En del repor trar försöker behålla kontrollen genom att själva 
hänga sig kvar genom hela processen för att till exempel kontrollera rubrik-
sättningen. Detta uppskattas inte alltid. Ett relativt vanligt yttrande bland 
redigerare är att ”inga texter är heliga”.8 Torsten Thurén tar upp en rad ex empel 
på konflikter mellan de två yrkes grupperna och drar slutsatsen att de verkar 
omöj liga att undvika. Bättre samarbete och inga ändringar utan skribentens 
vetskap, är hans råd. Erfarenheterna från de reportrar som deltar i den här 
undersökningen tyder på att problemen fortfarande finns kvar. 

mer fack än yrkesförbund 

Under sin konflikt med ledningen, som framför allt handlade om hur tid-
ningen redigera des, tyckte Simson att han inte fick något vidare stöd av facket. 
Sak samma med Nestor, när han hamnade i blåsväder för sina uttalanden om 
kommunalrådets inflytande på jour nalistiken. Flera av den här undersök-
ningens reportrar är eller har själva varit fackligt ak tiva i SJF (Svenska jour-
nalistförbundet), som uppges vara inte enbart ett fackför bund utan också ett 
yrkesförbund. Detta betyder att förbundet också uttalar ambitionen att driva 
frågor om journalistikens innehåll och produktionsvillkor.

föR lätt att bli medlem. Under ett möte kom samtalet till stor del att kretsa 
kring reportrarnas relationer till sitt fackförbund. Alla var överens om att det 
ställdes för låga krav på medlemskap, och att dessa lågt ställda krav bidrog till 
bristande integritet.

Embla:
– För att bli journalist räcker det med att ha ett vikariat på fyra månader 

på en tidning. Då blir man medlem i Journalistförbundet. Får presskort och 
allt, va. Jag tycker det är lite lättvindigt, eftersom det är en yrkeslegitimation. 
För psykologer och andra krävs det ju faktiskt en utbildning.

Hektor instämde och efterlyste tydligare ställningstaganden från SJF, när 
det gällde krav på medlemmarna. 

– Är man ett yrkesförbund så måste man ju betona yrket, för har man inte 
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det att för svara så har man liksom inget. Då kan man lika gärna gå in i LO 
eller någon annan löne förhandlingsorganisation.

Ett problem, som är välkänt inom tjänstemannafacken, är att fack-klubbens 
ledning ibland antar samma synsätt som arbetsledningen. Särskilt om samma 
personer innehar sina poster i många år. Vesta berättade att de hade ett sådant 
läge på hennes redaktion.

  – De tycker synd om ledningen, när det börjar hetta till, och då är det ju 
verkligen dags att byta (fackliga ombud). Men då är problemet; det finns inga 
andra som ställer upp. Då behåller man de som ändå vill. 

Vilka det är som är fackligt aktiva i dag är ganska oklart. I den första större 
enkäten som genomfördes bland svenska journalister framstod arbetsledarna 
som de mest fackligt aktiva, därnäst redigerarna.9 Fortfarande förefaller det 
finnas ett viss samband mellan fack och arbetsledning. Facklig aktivitet anses 
allmänt vara en snabb och säker väg till be fordran, en uppfattning som be-
kräftas av diskussionerna i reportergrupperna. 

Vesta:
– Hos oss är det de som gör facklig karriär som blir chefer. Verkar vara 

väldigt van ligt.
Det stora bekymret, enligt reportrarna, är att de inte känner tillräckligt 

stöd från facket i yrkesetiska frågor. Merlin var mycket kritisk till de s k yr-
kesreglerna. 

– Vem kan hålla dem i handen när det blåser? Ludd, ludd, ludd.
 Embla, själv studieorganisatör, berättade att SJF tillhandahåller en kurs 

för nya medlemmar utan utbildning, men att många avstår från att gå den. 
– En ung kille som är bundis med redaktionssekreteraren och chefen. Han 

vill inte åka på någon kurs. Han är så duktig som han är. Åker ut och gör 
flåsreportage överallt och har ingen aning om vilka etiska regler som gäller. 
Man måste ha något som tvingar de här människorna.

De andra tyckte som hon. Vesta ansåg att genomgången kurs borde vara 
ett krav för medlemskap. Perseus trodde att tingens ordning berodde på en 
djupt rotad och vida spridd idé om att arbetsgivare och arbetstagare skulle ha 
gemensamma intressen.

– Den felaktiga föreställningen är att det finns någon sorts konsensus mellan 
ägare och journalister. Att så här ser etiken ut. Vi är överens om det och har 
varit överens i hundra år. Så det behövs inget sånt.
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För de som vill finns ändå möjligheten att rekvirera studiematerial från 
förbundet och själva arrangera en studiecirkel i etik, men Merlin ansåg att det 
är alldeles fel väg. I stället borde fackliga representanter resa runt till redak-
tions klubbarna och undervisa medlem marna i etiska frågor.

– Vad mycket de skulle få med sig tillbaka. Sedan skulle de kunna göra om 
de dim miga reglerna till mer bärande.

 Att intressera medlemmar för lokalt etikarbete är svårt, åtminstone i Hek-
tors klubb där de ändå har två etikansvariga.

– De brukar vara de sista som väljs. Som något katten släpat in. Och någon 
debatt har de inte initierat. Det är lite vår kåranda, att vi inte ska puckla på 
varandra. Men det behö ver ju inte gå ut på att sätta dit varandra utan snarare 
på att föra en yrkesdiskussion. Är vi ett yrkesförbund, så borde vi diskutera 
yrke. Det är inte fel att diskutera löner. Men inte bara det.

1

Reportrarnas uppfattning att de etiska frågorna inte är särskilt högt priori-
terade i för bunds ledningen verkar stämma senhösten år 2000, då SJF:s nya 
förbundsstyrelse presen terar sig. Ingen av ledamöterna nämner yrkesetik när 
de tillfrågas om vad de vill arbeta för i fackförbundet. I stället framhåller de 
krav på högre lön och ökat inflytande när det gäller arbetsmiljö och upphovs-
rätt som de viktigaste frågorna. 

Även fackförbundetes yrkese tiska nämnd (YEN) kan uppfattas som tillba-
kadragen, när det gäller att driva etiska frå gor. Arbetet sägs drivas internt och 
nämnden har dess utom en uttalad policy att inte off entligt kritisera medlem-
mar eller föreslå uteslutning. Motivet är att det finns risk för att en medlem 
som prickas på något sätt i fortsättningen inte heller i fortsättningen ”känner 
sig motiverad att uppträda mera etiskt”10. Formellt är dock linjen en annan. 
Redan de första raderna i SJF:s Arbetsordning för yrkesetiska nämnden säger 
att ”den medlem som up penbarligen kränker kårens anseende, motverkar 
förbundets ändamål eller bryter mot dess stadgar, skall av förbundsstyrelsen 
tillfälligt el ler permanent uteslutas ur förbundet.” 

Även den arbetsgrupp inom förbundet som tillsatts för att värna ”den 
journalistiska kvaliteten” väljer milleniets första höst att gå försiktigt fram. 
Gruppen formulerar som det första hotet mot kvaliteten att ”Branschen gör 
som den alltid har gjort och är inte intresse rad av att diskutera kvalitet.” Men 
själv vill arbetsgruppen inte heller avge något yttrande om kvalitet: ”Vi avstår 
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medvetet från att ta upp det. Vi vill inte sitta här och säga att det och det är 
kvalitet, men inte det.11.

Hösten 1999 aviserade YEN att nämnden ville diskutera en ny paragraf i 
yrkesre glerna. Denna skulle handla om det lämpliga i att ”medier inte själva 
tar aktiv del i eller påverkar ett händelseförlopp i syfte att få fram nyheter.”12 
Frågan skulle tas upp i kon gressen, men i det förslag till ändringar i yrkes-
reglerna som presenteras ett år senare sägs inget med anknytning till detta.

kolleger och konkurrenter

Att reportrar gör medieföretagens konkurrens till sin egen är ofta en självklar-
het bland yr kesutövarna, vilket till exempel Kassandras erfarenheter i samband 
med världsscoo pet exemplifierar. Konkurrensen bland reportrarna inom en 
och samma redaktion sker mer i skymundan. När frågan kom upp i en av 
grupperna, förnekade Merlin att han nå gonsin känt att medarbetarna tävlat 
med varandra. Men Vestas erfarenhet var att åtmins tone en av kollegerna på 
hennes redaktion särbehandlades.

– Han är ju kompis med alla grabbarna, cheferna, så han får åka på allt 
sånt; hoppa fallskärm, flyga och så vidare.

Lars Furhoff antyder att den interna konkurrensen kan ligga i redaktions- 
och företags ledningens intresse. Att det skulle vara en avsiktligt uppmuntrad 
företeelse för att få med arbetarna att pressa sig i syfte att synas och göra 
karriär13.

Redaktioner emellan är reporterkonkurrens däremot axiomatisk. I sam-
talgrupperna hände det flera gånger att reportrar av konkurrensskäl höll inne 
med uppgifter om plane rade eller pågående uppdrag, något som är helt ac-
cepterat. Men i efterhand är många på tagligt förtjusta i att berätta om hur de 
agerat i ”nyhetsjakten”.

toppen att luRa kollegeR. När temat för mötet var Då tyckte jag att jag hade ett 
toppjobb berättade Simson om när han och ett antal andra journalister letade 
efter polisen som var i färd med att undersöka en mycket stor tjuvgömma. 
Simson har mycket goda relationer till polisen.

– Till saken hörde då att de (polisen) hade ringt till mig långt innan för de 
hade hört att jag var på väg till den där källaren själv. De sa ”kan inte du låta 
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bli det tills vi har hunnit vara där?”. Jo, sa jag. Förutsatt att jag får autentiska 
bilder på er när ni är där, och under förutsättning att ifall det kommer någon 
annan, så larmar ni mig.

Medan polisen jobbade så smög Simson i buskarna, beredd att ge poliserna 
några da gar för sin undersökning. 

– Men så kom /.../ (konkurrenttidningen) och sa på hela löpsedeln att de 
(polisen) var öster om stan. Vi visste att de var väster om stan.

Simson och fotografen smög vidare på poliserna och fick några bilder från 
den rätta gömman. Sedan åkte de till den av konkurrenttidningen felaktigt 
angivna platsen för att ”visa upp” sig. Där fanns flera andra tidningar och 
teve på plats.

– Sedan gick det så bra att förundersökningsledaren tog emot oss och vi fick 
gå dit och ta bild på källaren. Jag hade förklarat för honom att vad vi menade 
med att vara först, är att vi hinner publicera bild innan någon annan har något.

– Hela den där historien var en enda stor tillfredsställelse. Inte minst när vi 
kom till /.../ och såg konkurrenterna snurra där. En av dem ville göra en deal 
att vi skulle samar beta. Nej, sa jag. Jag har andra lojaliteter.

polisRepoRteRskoj. Kanske är (var?) den här typen av hyss vanligast bland 
krimi nalreportrar. Kassandra be rättade vid ett tillfälle en historia som hon 
själv fått berättad för sig av en gammal krimi nalreporter. 

– Det var på den tiden de verkligen var polisreportrar, till och med köpte 
trenchcoat på samma postorderfirma som Säpo. Den här gången hade de till-
bringat flera veckor i Fjugesta för att bevaka ett mord. Polisreportrarna bodde 
på samma pang och åt i samma matsal. Alla var gamla och garvade utom en 
reporter, som var ny och mycket ung. En kväll fick de personalen att komma 
och säga till den ene efter den andre ”redaktörn, tid ningen söker er” och en 
efter en började de köa för telefon – det fanns bara en på hotellet – och titta 
på klockan i ett. Åh, så taskigt. De unge reportern var ju övertygad om att 
han var den ende som inte visste. Vilket elddop. Så fräckt!

Men alla konkurrerade inte hela tiden. En helt annan kultur än den bland 
polisrepor trarna rådde – och kanske råder fortfarande – bland de som till 
vardags bevakar den off entliga makten.
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När Hektor vid ett tillfälle redogjorde för sina sysslor under en arbetsdag, 
berättade han bland annat att han på väg till tinget träffade en kollega på väg 
därifrån. Och eftersom kollegan sa att ”det var ingenting”, så vände Hektor 
på trappan. ”Typiskt er”, tyckte Merlin. Embla däremot, bekräftade att den 
sortens samarbete är vanligt. Där hon hade jobbat förut, turades reportrarna 
om att ringa till polisen och meddelade sedan varandra. ”Jaså”, sa Vesta. ”Här 
går alla runt i samlad trupp”. Perseus instämde, han hade samma erfarenhet 
från en annan ort. Där brukade en av reportrarna på konkurrenttidningen 
för säkerhets skull ringa och berätta för kollegerna på de andra redaktionerna, 
när han kommmit en nyhet på spåren.

Hektor:
– Och kommer man till tinget när han är där, så får man all hjälp man 

kan önska.
Perseus:
– Han sätter läsarna högst. Inte upplagan. 

”blåpappeR”. En kvalificerad gissning är att den här typen av samarbete inte 
är så ovanlig, men man pratar inte om det. Särskilt inte utåt. Nestor blev i 
alla fall förvånad, när han av en slump gjorde sitt inträde i reporteryrket som 
lokalredaktör efter att en period ha skrivit referat från hockeymatcherna för 
10 öre per rad. Tre tidningar konkurrerade om ortens nyheter.

– Men det var ganska lätt för vi brukade åka i samma bil. Till stiftsgården 
och till olika konferenser och tinget turades vi om att gå på. Då satt man en 
hel dag, och sen skrev man med ”blåpapper”, som de sa.

Och det var inte fråga om att variera texten till de olika redaktionerna.
– Nej, blåpapper. ”Du har väl blåpapper i”, sa alltid Kalle vad man än skrev. 

Han ville alltid ha kopia. Det fungerade på det viset, och jag var ju ganska 
vilsen...

 I dag händer det att Nestor tänker på den gamla tiden med viss värme.
– Egentligen var det ju lite rart. Vi tryckte in oss i den gamla Folkan. Och 

luncherna, hos Folksam eller Kommunförbundet. Alltid var det någon som 
bjöd. Och jag lärde mig säga ”Vad är syftet med det här?” En gång ville krö-
garen ha betalt för lunchen, då blev gubbarna upprörda.

Alkestis kom långt senare till den lokalredaktion där Nestor hade inlett 
sin bana. 
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– Jag kom från högskolan och visste egentligen att man inte skulle åka i 
samma bil och använda samma text. Men det där hängde ju kvar. Det var 
bara en sak man inte fick göra lika, då blev Kalle jättearg. Ingen fick plåta 
hans uppställning av gubbarna. Man fick lov att plocka om dem. Det var 
jätteviktigt. Pratminus kunde man skriva rakt av, men bil den var viktigare.

Men det kom andra tider och fler nykomlingar från högskolan. Alkestis 
minns hur hon som nybliven arbetsledare på centralredaktionen jagade ut 
en gammal lokalredaktör för att bevaka ett fack möte, när sågen skulle läggas 
ned och 30 personer förlora jobben. Alkestis hade piskat upp stämningen på 
redaktionen och avvaktade med löpsedeln för att få med protesterna.

– Den gamle redaktören gick dit med sin kamera, och så fick vi bilden 
sent på kvällen. På den såg man fackets ordförande lämna över en brödkorg 
från hemslöjden till företags ledningen och tacka för den tid som hade varit. 
Samtidigt skakade de hand. En liten vän lig text till.

Både bild och text utstrålade samförstånd mellan fackförening och före-
tag. Den gamle redaktören var inte van vid den moderna konfliktorienterade 
journalistik som Alkestis hade lärt sig på högskolan. I situationen blev hon 
mycket besviken över den gamle redak törens arbete, men numera har hon en 
mer förstående hållning.

1

Om det förr – men även nu – kunde förekomma en del samarbete mellan 
konkurren terna, som många inte ville kännas vid öppet, så är det i dag snarare 
så att många reportrar skulle vilja samarbeta mycket mer inom redaktionerna 
än vad de nu gör. Några i reporter grupperna har berättat att ibland hjälper 
arbetskamrater varandra med textläsning innan de skickar arti klarna till des-
ken. Men annars verkar det vara relativt ovanligt med reporter samarbete. 
Vid ett av de sista mötena hade dock Alkestis en färsk erfarenhet, som hon 
var mycket glad över. Hon hade genomfört ett uppdrag tillsammans med en 
arbetskamrat som var runt 25 år.

ömsesidig kunskapsutVeckling. – Det var en konferens där landstingets ord-
förande sa, att internet det vidgade demo kratin och gav medborgarna större 
inflytande.
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Alkestis och hennes unge kollega beslutade sig för att kontrollera saken 
och uppfann en person som ville flytta till orten. Den fiktive Arne mejlade 
till 15–20 personer i nyckel positioner; kommunpolitiker, postchefen, för-
säkringskassan, o s v. I breven förklarade han att han eventuellt tänkte flytta 
till orten, men först ville han ha lite information. Han bad om besked inom 
en vecka. Själv fick ”Arne” en hotmail-adress. De flesta svarade al drig, bland 
dem lands tingsordföranden, som hade talat så entusiastiskt om internet och 
demokratin.

– Det komiska var att det gav tekniken en så stor betydelse. Ordföranden 
blev vansin nig och skickade ett mejl samma morgon som vår artikel public-
erades: ”Hej Arne, jag mejlar till dig...”

Vid sidan av att Alkestis blev mycket nöjd med artikeln hon gjorde tillsam-
mans med sin unge kollega, så upptäckte hon att de två gick mycket bra ihop.

– Jag är ganska taskig på det tekniska. Han behärskar det totalt. Å andra 
sidan vågar han inte dra konsekvenserna av att politikerna inte svarade. De 
hade ju lovat att det här skulle bli en vidgning av demokratin. När vi jobbade 
ihop, så blev det så jäkla bra. Lite lekfullare, lite lättare, inte så prestigefyllt. 
Sån lust som jag kände i jobbet då, det var det länge sedan jag hade.

Nestor:
– Det här är ju som det borde vara. De unga de kan det nya, och vi gamla 

(skämtsamt) kan det som är viktigt. Att mixa ihop det i stället för att leva med 
en avgrund emellan. Det vore... och det är ju så roligt. Vilket växande, och 
då kan även vi gamla växa.

1

Penelope berättade ovan om hur hon, delvis genom att erbjuda sitt stöd till 
unga kolleger, själv hittade vägen tillbaka till reporterarbetet och efter en lång 
period av skräck för både fältarbete och gestaltning upplevde njutningen i att 
fortsätta utveckla sitt yrkeskunnande. Hon är själv numera pensionerad, men 
kvar på redaktionen arbetar fortfarande kollegor som minns hur viktigt Pene-
lopes stöd var för dem, när de var unga. Många reportrar som, likt Penelope, 
tar sitt arbete på allvar anser att det ingår i jobbet att försöka hjälpa och stötta, 
när det behövs. Men varken att ge eller ta emot kritik är nå gon lätt sak, särskilt 
svårt är det att kritisera kollegor som för länge sedan lämnat nybör jarstadiet. 
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den sVåRa kRitiken. När ämnet ”kritik” var på tal, erinrade sig Jason en gång, då 
han efter ett års arbete och mycket vånda, äntligen blivit klar med en doku-
mentärfilm och den hade visats i teve. Någon dag efteråt stötte han ihop med 
en kol lega, som hade en enda kommentar; ”du, jag gillade inte speakertexten”.

– Ett års arbete och det hjärteblod i filmen. Det var lite jobbigt.
Kassandra mindes ett tillfälle, när hon kände att hon måste tala med en 

arbetskamrat sedan många år. Denna reporter hade med åren utvecklat ett 
alltmer sparsmakat språk i sina artiklar.

–En dag hade hon ett reportage som var så där superreducerat. I och för 
sig klart, men det var... det blev alldeles grått.

En annan av redaktionens reportrar hade lagt märke till samma sak. De 
tyckte bägge att nu hade det gått för långt, att deras arbetskamrat hade skalat 
och skalat tills nästan ingenting återstod av hennes språkliga gestaltning.

– Vi tog upp det där väldigt mjukt och försiktigt. Sa att vi vet att du är 
en oerhört med veten skribent, som gör det här avsiktligt för att skala av ditt 
språk allt onödigt, men frå gan är om du inte borde se upp nu. För vi tycker 
båda att du har gått för långt. ”Jaha”, sa hon bara och sen försvann hon och 
kom inte tillbaka till jobbet. Var borta.

 När Kassandra efter några dagar ringde för att höra hur det stod till, fick 
hon veta att reportern låg hemma och bara grät. Hon ville sluta i yrket.

– Så vi fick lov att köpa bröd, ost och vin och blommor och sticka hem 
till henne. Hon menade att vi hade fullkomligt dömt ut henne. Hon kunde 
inte skriva och så vidare... Det är något konstigt det här med att få kritik. Vi 
kritiserade en som vi visste var ett proffs. Men, nej så fungerade det inte. Hon 
blev alldeles ifrån sig. Svårt.

Jason kommenterade Kassandras berättelse med att det kanske är så att 
man alltför ofta glömmer bort att berömma sina arbetskamrater. Ifall man 
inte brukar kommentera det man tycker är bra och skickligt genomfört, kan 
det vara besvärligt att få gehör för negativ kri tik.

– Jag vet ju inte hur hon uppfattade er, men om man bara är kritisk och 
inte visar det andra... Ta till exempel min idol, Allan Fagerström. Han var ju 
väldigt elak och välfor mu lerad, men han hade också en väldigt ömsint sida, 
som han visade i texter om poesi och diktare som han tyckte om. Väldigt 
ömsint. Det är det som gör hans rallarsvingar så bra.
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Problemet med att ge och ta kritik är välkänt på alla redaktioner. En del försö-
ker lösa det genom mer eller mindre väl organiserad handledning (coach ing), 
men ofta kommer ambi tionerna på skam när tidspressen sätter in. Då priori-
teras snabb leverans av artiklar och inslag framför diskussion om alternativa 
lösningar. 

konkurrens som drivkraft och plåga

En sak som reportrar, oavsett var de arbetar och med vad, förefaller vara helt 
eniga om är att ”nyheter” är journalistikens tryffel och för den som fått upp 
vittringen gäller i fortsätt ningen bara en regel; sök rätt på den läckra svampen 
snabbt, gräv upp den och dela inte med någon, inte ens med din bästa vän. 
Ett problem i jakten på de läckra svamparna är att de faktiskt inte exis terar 
förrän tillräckligt många börjat söka efter dem. Först när en företeelse vattnas 
av massmediernas uttalade intresse, kan den börja svälla och kanske rent av 
skördas som ett ”världsscoop”. Ett mindre antal av reportrarnas erfarenheter 
handlar om uppdrag av den typ att hela västvärldens medier har representanter 
på plats. Kassandras framgångsrika sökande efter revolutionsledaren är ett 
exempel. Hon och fo tografen smet utan vidare från de kolleger, som de blivit 
bekanta med. Samarbete med någon annan vore i det läget otänkbart för de 
allra flesta reportrar. 

Så djupt sitter föreställningen att det är viktigast att komma först, att repor-
tern och fo tografen hellre hade avstått från att sända hem bilderna än riskerat 
att de skulle publiceras samtidigt i en annan tidning. Att hinna före CNN i 
nyhetsspelet betyder för många sanno likt mycket mer än en aldrig så gediget 
undersökt och väl gestaltad dokumentär i ett ange läget ämne. Kassandra be-
tecknade själv framgången som resultat av ”delvis tur och delvis skicklighet”. 
De hade en bil och tillräckligt mycket bensin, just när det behövdes. Resten 
handlade mycket om strategi och rutin. Men framför allt om att man deltar 
i odlingen av företeelsen ”scoop”. För egentligen finns det inget som talar för 
att ett fältarbete skulle vara svårare att genomföra eller ge ett sämre resultat om 
exempelvis två reportrar med olika uppdragsgivare gjorde ett gemensamt jobb. 
Men för att det ska hända, måste om ständigheterna vara sådana att det vore 
helt omöjligt för den ena reportern att genomföra uppdraget utan den andra.

Det här sättet att betrakta och behandla nyheter gäller såväl globalt och 
nationellt som regionalt och lokalt. När Simson smög i buskarna och spejade 



170

på polisen var det ”en enda stor tillfredsställelse” att konkurrenten på den 
andra lokaltidningen letade poliser på andra sidan stan. 

Parallellt med denna till synes fullständigt självklara konkurrens fortlever en 
typ av samarbete, som många inte vill låtsas om. Lokalredaktörer rationaliserar 
och samordnar sina insatser så att de får tillräckligt mycket material till det 
mer eller mindre editionerade utrymme de ska fylla varje dag. Det handlar 
om rutinbevakning av nämnder och myndig heter, och lokalredaktörerna tar 
själva hand om kontakterna med varandra. Sannolikt med sina respektive 
redak tions ledningars tysta medgivande. 

Samarbete inom en och samma redaktion skulle man kunna tro var okon-
tro versiellt, men som framgått här och av tidigare undersökningar uppstår 
problem mellan reportrar och redigerare. En förklaring kan vara att redigerar-
na med sin inre tjänst tenderar att se till helheten, medan reportrarna i stället 
prioriterar delen; sin egen artikel. Att döma av Alkestis berättelse om sitt 
projekt med den unge tekniskt skicklige kollegan, är det på hennes redaktion 
sällsynt med samarbete mellan re portrar. I det här fallet förefaller bägge ha 
vunnit på saken. En möjlig och säkert kun skapande utveckling vore att, i linje 
med Nestors åsikt, mer konsekvent uppmuntra och erbjuda reportrar med 
olika erfarenhet till att genomföra gemensamma projekt.

Lika slående som den aldrig ifrågasatta konkurrensen mellan reportrar med 
olika upp dragsgivare är deras benägenhet att släta över och ställa tillrätta 
problem som de inte själva varit upphov till. Sigyn visar exempel på det i sin 
självkritik, när det gäller bildidéer till reportagen. Embla tar på samma sätt 
för givet att hon ska intervjua tre skolelever, bara för att fotografen tagit bild 
på dem. Alternativa sätt att agera hade varit att säga ifrån till redaktionsled-
ningen och driva en linje för förändring i enlighet med sina åsikter. Nu valde 
bägge i stället det något uppgivna förhållningssättet (”det är jag som får skäll 
ifall bil derna blir dåliga”). Kassandras besked till redigeraren var också att hon 
skulle ändra sitt sätt att skriva i stället för att kräva ändring av redigerings-
principerna. I inledningskapitlet kallar jag reportrarna journalistikens front-
figurer, och att det framgår mycket tydligt av reportergrup pernas berättelser, 
om hur de på plats tvingas ta itu med konsekvenserna av exempelvis brist på 
tid eller kunskap. 

Enligt Lars Furhoff är förklaringen till att reportrarna inte hävdar sig den, 
att de har en mycket underordnad ställning i sina organisationer, ett förhål-
lande som döljs med hög röst och stora bildbylines (Furhoff, 1986, s 72). 
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Torsten Thurén är inne på samma linje i ett resonemang om var ansvaret för 
journalistikens innehåll bör ligga. Han anser att en väg till bättre journalistik 
kan vara att journalisterna får eller skaffar sig en starkare ställ ning i relation 
till massmediernas ägare, men i så fall måste de både se till att skaffa sig bättre 
utbildning och öka sin medvetenhet om principiella och etiska frågor (Thurén, 
1988, s 92 ff).

Ett väsentligt stöd i det arbetet skulle SJF kunna vara, men här förefaller 
finnas ett glapp mellan åtminstone reportrarnas önskan om klara riktlinjer och 
krav och fackets be redvil lighet att sätta en smula press på sina nuvarande och 
blivande medlemmar. Möjligtvis kan det i sin tur hänga samman med att SJF 
strävar efter att organisera alltmer diversifierade yrkesutövare och att därför 
endast en krympande minoritet av dem har arbetsuppgifter där yrke setiska 
frågor ställs på sin spets, och som får svara för dem inför omvärlden; nämli-
gen reportrarna. Sannolikt är det lättare att ena ett förbund kring löne- och 
arbets miljöfrå gor än kring yrkesetiken.

Ett genomgående intryck är att reporterns arbete är ensamt. Journalistiskt 
ar bete liknas ofta vid industriproduktion och det må vara att massmedierna i 
vissa perspek tiv framstår och även fungerar som industrier, men reportrarna i 
den här undersökningen ser sig inte som delar i ett mer eller mindre välsmort 
maskineri. Berättelserna handlar yt terst sällan om något redaktionskollektiv 
utan om individer som försöker genom föra sina arbetsuppgifter, många gånger 
under ogynnsamma förhållanden. Och oavsett deras ställ ning i redaktionen, 
så känns nederlaget personligt när det kommer. I det avseendet är re porterns 
arbete helt olikt redigerarens. Som redigerare arbetar man inom fasta ramar 
och enligt klara riktlinjer. En arbetsledare finns oftast några meter bort, alltid 
tillgänglig för resonemang och rådgivning. Dessutom har redige ringsarbetet 
en förutsägbar rytm, och man arbetar tillsammans med andra redigerare. 

När massmedierna inte kallas industrier så brukar de kallas kunskapsföretag 
och för kunskapsföretag är det väsentligt att hålla sin tillgång, d v s de anställda, 
i bra trim. Så sent som runt 1990 var massmedierna den kunskapsintensiva 
bransch, som satsade minst på vidareutbildning av sin personal14. Förhopp-
ningsvis har den situationen förändrats, men när Penelope drabbades av sin 
oförmåga att arbeta som reporter var det fortfarande glest mellan kurserna. 
Hon lämnades ensam med skammen att inte längre klara det jobb hon som 
16-åring övertog efter sin far, när han blev sjuk. När krisen kom flydde hon 
till redigerarlaget, men när hon så småningom ville tala om svårigheterna i 
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re porterarbetet fick hon inget gehör. När Penelope berättade om sin erfarenhet 
i reporter gruppen kände Nestor igen sig:

– Det är ett nederlag att inte kunna sätta igång, man har en mytbild av hur 
det ska vara, att det ska rinna på. /.../ där ligger nog plågan. Att bli ertappad. 
Jag kamouflerar det. /.../ man äter äpplen och har en massa skit för sig. Jag 
har sett kol leger som har säckat ihop totalt i olika sammanhang, där det inte 
har gått. Men vi pratar inte om det.

Syntes

Om vänskap och andra karaktärsdygder

Den moraliska nyttovänskapen har inga bestämda villkor, utan här är det fråga om 
att ge någon en gåva eller göra någon en annan tjänst, såsom om han vore en vän. 
Men ändå räknar man med att få tillbaka lika mycket eller mera, som om man inte 
hade gett någonting utan bara lånat ut det. Den som här inte befinner sig i en lika 
fördelak tig position när förbindelsen upplöses som när den ingicks, kommer då att 
klaga. Detta be ror på att alla människor eller åtminstone de flesta vill handla ädelt, 
men i praktiken föredrar sådant som gagnar dem. Det ädla består här i att göra gott 
utan tanke på belöning, medan det fördelaktiga ligger i att bli föremål för andras 
välgärningar.15

För att kunna utöva sitt yrke måste en reporter kunna upprätta och vidmakt-
hålla goda förbindelser med dem hon har att samarbeta med i fältarbetet och på 
redaktionen. Aristoteles talar om viljan att handla vänskapligt, men också om 
svårigheterna. Människor kan inte, anser Aristoteles, stå riktigt nära varandra 
förrän de visat sig värda varandras vänskap. Sådana relationer är sällsynta, men 
människors önskan om vänskap är vanlig16.

I avsnittet Kvinnor i mansvärld berättar Kassandra hur förvånad och besvi-
ken hon blev, när några kolleger inte tog hennes och fotografens oro på allvar 
och dessutom be handlade dem nedlåtande. Hon tyckte de bar sig okam ratligt 
åt. Själva drog sig dock inte Kassandra och fotografen hon samarbetade med 
för att undanhålla information även från hyggliga och hjälpsamma kolleger. 
Hon noterade själv att det var lite förargligt. Man kan se det som att två 
moraliska hållningar stod emot varandra. Hade Kassandra valt att handla 
allt igenom vänskapligt, skulle hon inte ha kunnat försvara sin ära så fram-
gångsrikt. Även sin vrede fick Kassandra tillfälle att hantera i relation till de 
manliga kollegerna.
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Noteras bör i sammanhanget att reportrar ofta gör sina arbetsgivares kon-
kurrens till sin egen, vilket gör det svårare för dem att vara kollegiala.

När Penelope efter sin blackout valde att övergå till redigering är det ett sätt 
att hantera en fruktan för att inte räcka till. Hon hade också stoiskt kunnat 
bita ihop och fortsätta som reporter trots sin rädsla. Här kan man påminna 
om Nordenstams påpekande att un der ordet mod kan många förhållnings-
sätt dväljas. Utan tvekan är det för övrigt vikten av vänlighet som Penelope 
identifierade och uttryckte både gentemot redaktionens unga journalister och 
mot grafikerna, som fick henne att sitta kvar på nätterna. Hon förefaller vara 
bekymrad för att inte alla ser problemen som något gemensamt som också 
bäst löses med gemensamma krafter. 

En rakt motsatt erfarenhet, som hon själv verkade närmast förvånad över, 
skaffade sig Alkestis i samarbetet med den unge reportern som var duktig 
på ”det tekniska”. Man kan se det som ett uttryck för god kamratskap på 
arbetsplatsen och en prestigelöshet, som gör det möjligt att utbyta och ut-
veckla kunskaper mellan generationerna. Men ambitionen att utöva vänskap 
kan också leda till bekymmer. Kassandra ville vara uppriktig mot sin erfarna 
kollega och tala om för henne att hon hade skalat sitt språk för mycket. Den 
kritiserade reporterns reaktion tyder på brister i tillit mellan arbetskamraterna, 
men Kassandra följde upp sina råd och tog ny kontakt med sin kollega, vilket 
visar hennes vänskap. 

 Påfallande är att relationen mellan fotografer och reportrar verkar präglas 
av en – inte alltid framgångsrik – strävan efter jämlikhet och arbetsgemenskap. 
Däremot märks inte samma ambition i reportrarnas syn på redigerarna.

Rättesnören och ståndpunkter
Följande värderande omdömen, i koncentrat, om relationen till arbets kam-
rater och kollektiv framfördes också i reportergrupperna:

3 Reportrar och fotografer bör vara varandras jämlikar.
3 Även misslyckat insamlingsarbete bör ge material för publicering.
3 Chansen att göra ett scoop står över kollegialitet och kamratskap.
3 Samarbete kan vara bra när det gäller rutinmässig bevakning.
3 Svårt att ge och ta kritik när det gäller gestaltnings- och språkproblem.
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Meningsskiljaktigheter
Relationen mellan reportrar och fotografer är laddad av känslor. En orsak kan 
vara att re portern på flera sätt är beroende av fotografen samtidigt som hon 
i praktiken ofta är ar betsledare i fältarbetet. Här är sannolikt skillnaderna 
rätt stora mellan storstadsmorgon tidningarnas organisation och exempelvis 
veckopress och mindre morgontidningar. På stora redaktioner kan reportrar 
och fotografer etablera sig som mer eller mindre fasta ar betslag, vilket inte är 
möjligt på mindre redaktioner. Som Många fotografer, särskilt de äldre, saknar 
utbildning. Det medverkar till att de kan ha svårare än reportrarna att hävda 
sig i redaktionshierarkin. Man kan också notera att det kan ingå i re porterns 
jobb att försöka lappa ihop text och bild till en helhet; något som ser ut som 
ett reportage utan att vara det.
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kApITel 7: ArbeTSledAre Och OrgAnISATIOn

I STIlTJe Och kASTvIndAr

En reporter kan vara tillsvidareanställd, hon kan vara vikarie, hon kan vara 
kontrakterad för viss tid och vissa uppgifter, hon kan vara frilans med egen 
firma och hon kan varas frilans utan egen firma. Oavsett formerna så har hon 
alltid en relation till en eller flera or ganisationer. Det finns anledning att skilja 
mellan reporterns horisontella relationer till andra mediemedarbetare och 
hennes relationer vertikalt, till de som har formell makt att styra över hennes 
arbete och/eller hennes möjligheter att nå ut med sitt arbete.

 Det här kapitlet bygger på erfarenheter av relationen mellan reportrar och 
deras upp dragsgivare. Dessutom kommer jag att diskutera några av mina 
förstahandsintryck från en kortare, kompletterande studie vid en landsorts-
tidnings lokalredaktion. Även där kon centrerar jag mig på relationen mellan 
reporter och arbets ledning.

Att sakna inflytande

För en anställd reporter är förhandlingarna med arbetsgivaren till stor del 
rationaliserade till anställningskon traktet och kollektivavtal. Så länge dessa 
gäller ingår reporterns arbetskraft i de resurser som organisationen förfogar 
över. Reportern är underställd sin arbetsgivare och arbets ledning, men hon 
äger den ideella upphovsrätten till sitt arbete och hon får inte ”...åläggas att 
skriva mot sin övertygelse eller utföra förödmjukande uppdrag”1.

39 po-anmälningaR. Temat för detta möte var ”Ansvar” och vi hade diskuterat 
PO:s, Pressombudsmannens, verksamhet. Simson hade berättat att han just 
fått ”sin” 39:e anmälan och att han dittills hade blivit ”fälld” sju gånger.2

– Inte en enda gång för att något har varit fel. Det är i stället en fråga om 
hur mycket man ska tvingas ljuga.
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Jag bad honom utveckla och han förkla rade att enligt hans uppfattning så 
gäller det hur ”luddigt” man ska skriva för att det ska bli etiskt godtagbart.

– Säger man den raka, klara sanningan: fakta, namn och datum, då blir 
man fälld. 

Simson tillade att även om det formellt är ansvarig utgivare som står till svars 
och också är den som har kontakterna med PO, så känner han sig personligt 
ansva rig för det han skriver.

– Jag är ju ytan mot den som är förorättad.
Det som kom att dominera mötet var dock en annan diskussion. Den 

gällde en mediebevakning som varken fäll des eller anmäldes men som fick 
Alkestis att grubbla över sitt eget och andras ansvar och över sin relation till 
arbetsledning och kolleger. Under samtalet framgick det att Alkestis, Simson 
och Nestor stod för varsitt förhållningssätt och ganska långt från varan dra. 
Det föreföll också som om avståndet mellan reportrar och arbetsledning på 
Alkestis redaktion var större än det borde vara.

familjetRagedi. Bevakningen gällde en familjetragedi, där två små barn omkom 
med några års mellan rum.3 Först när det andra barnet fördes in livlöst till 
sjukhuset, väcktes misstankar om att allt inte stod rätt till. Föräldrarna greps 
och togs till förhör. Efter några timmar hos polisen bröt mamman samman 
och erkände att det inte hade varit fråga om ”plötslig spädbarns död” utan 
att hon själv hade tagit livet av sina barn. En bottenlös tragedi för familj och 
släkt och för massmedierna ännu ett tillfälle för etiska överväganden. När 
den chockade pappan läm nade polishuset och på lördagskvällen kom hem 
till villan tillsammans med sin likaledes chockade svärfar, stod kvällspressen 
på trappan och väntade. 

Dagen efter arbetade Alkestis. När redaktionen diskuterade hur de skulle 
hantera det inträffade, var det någon som erinrade sig en artikel de hade pu-
blicerat några år tidigare. 

– Då mindes jag plötsligt alltihopa. Jag jobbade den helgen också. /.../ Ett 
par morför äldrar ville berätta om en hemsk olycka som hade drabbat familjen.

Den reporter – inte Alkestis – som hade besökt familjen den gången kom 
tillbaka till redak tionen med en känsla av att något inte stämde.

Alkestis:
– Hon sa till och med på kvällen ”tänk om mamman har gjort det”.
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 För säkerhets skull hade reportern kontrollerat vad som uppgivits vid 
obduktion av barnet. Ingen misstanke om brott fanns noterad. Artikeln gick 
som förstanyhet och med en var ning till andra föräldrar att se upp med sina 
små, så att inte liknande olyckor skulle in träffa.

När så mamman några år efter det första uppmärksammade dödsfallet 
erkände att hon dödat bägge barnen, kände Alkestis det som att tidningen 
hade låst upp sig i en lögn. Den här gången var det hon som skulle skriva. Hon 
diskuterade ige nom saken med nyhetschefen och skrev sedan en kortfattad 
och mycket strikt hållen nyhetsartikel för måndagstid ningen.

– Men sedan började väl nattchefen vackla, för kvällstidningarna bombar-
derade ju med pappans berättelse och detaljer; ”Jag visste ingenting. Mitt liv 
är slut. Jag har bara det här överlevande barnet kvar.” Det slutade med att 
vi köpte in texten och rewritade (skrev om) den. Den lades under min text.

Simson anförde att i sådana situationer måste man som reporter ”ta det med 
största försiktighet” och hänvisade till en olycka då två små bröder som hade 
lekt i en container för gamla tidningar hade klämts till döds i en papperskom-
primator. En timme efter det att mamman hade fått besked om att hennes 
bägge söner var döda, kom Aftonbladet och inter vjuade henne . Alkestis anser 
att det inte räcker med försiktighet. Hennes åsikt är att man över huvud taget 
inte bör intervjua anhö riga i ett så akut skede. Hon berättade att hon faktiskt 
hade känt vämjelse över sitt yrke.

– När pappan åker hem för att hämta sin necessär eller vad man hämtar i det 
lä get, då står våra kolleger där på trappan och säger ”är det inte lika bra att prata 
med oss”. Så be skriver han det i åtalet. Han pratade med kvällstidningarna, 
därför att de stod där när han kom hem; ”Säg det till oss nu, en gång för alla”.

Simson tyckte inte att detta var ett lika stort övertramp, som Aftonbladets 
i Norberg. 

– Det är inte lika gravt. Jag kan inte omständigheterna exakt. Sedan är det 
ju det att de greps på torsdagen eller fredagen och vi hade intervjun i mån-
dagstidningen, så det gick ju några dagar.

Enligt förhörsprotokollen så togs makarna till polisen för förhör på fre-
dagskvällen. Hustrun erkände efter några timmar att hon dödat barnen. När 
han kom hem på lördagen möttes pappan av pressen och i söndagstidning-
arna fanns nyheten med. Expressen hade intervjuat pappan och Aftonbla-
det grannarna. Alkestis uppfattade det som att kvällstid ningarna ”drev upp 
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temperaturen”. Hon hade blivit väldigt besviken när intervjun med pappan 
låg tillsammans med hennes egen artikel i måndagstidningen, trots att de 
på kväl len diskuterat saken. För Alkestis var det extra viktigt att ligga lågt, 
eftersom de tidigare hade presente rat mammans version av hur det första 
dödsfallet gått till.

 Simson undrade om de inte hade övervägt att återpublicera den första 
artikeln tillsammans med nyheten om det andra barnets död.

– Och då beskriva just den situationen, att hon hade bedragit oss.
Frågan gjorde Alkestis upprörd. Hon anförde att kvinnan måste ha varit 

sjuk och att där för Simsons alternativ vore helt otänkbart. Hon frågade om 
inte Simson själv tyckte likadant. Det gjorde han inte.

– Inte i det läget och knappast ens nu. Vad vi är satta att göra är att skildra 
sanningen. Sanningen är ibland obehaglig. /.../ I det här fallet så har mamman 
lurat och dödat sitt barn, hon har lurat sin man, barnets syskon och hon har 
bedragit er. Hon har dragit en vals och levt i åratal med det här.

Alkestis anförde att enligt hennes uppfattning var kvinnan svårt psykiskt 
sjuk. Av åta let tyckte Alkestis sig kunna läsa ut att hon kanske led av schizo-
freni.

– Men om hon nu är så sjuk och vi faktiskt har börjat berätta historien, 
för det har vi gjort. Det måste vi göra för det har hänt, och det kommer ut 
via polisen. Människor får veta att en mamma har dödat två barn. Då är jag 
skyldig att ge någon sorts förklaring ändå. För det som gnager en är ju det 
där; varför gjorde hon det? Jag måste få en förkla ring. Och är hon så sjuk, då 
är det min uppgift att berätta att det här händer kanske en gång på miljonen. 
Det är ju den lugnande...

Nestor, som lyssnat tyst till Alkestis och Simson en stund, bad här om en 
närmare förklaring. Varför Alkestis ansåg att det behövde skrivas om tragedin, 
vad hon ville för klara.

Alkestis:
– Men det kommer ju ut ändå. Vi kan inte hindra...
Simson ansåg att det var en odiskutabel nyhet.
– Det är något som har hänt. Två människor är döda. Någon har bragt dem 

om livet. Det finns ju ett verkligt allmänintresse.
Nestor lät sig inte övertygas.
– Du ställer någon sorts diagnos på den där mamman. /.../ Det går inte 

att förstå. Det går inte att skydda sig mot sådana händelser. Inget att göra åt. 
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Det är mycket bättre att skriva om bilar och miljöförstöring.
Ordväxlingen fortsatte och Alkestis frågade Nestor hur han själv skulle ha 

handlat, ifall han hade haft hennes tjänst den söndag då texten skrevs. Nestor 
erkände att han kanske inte heller hade stått emot, men att hans uppfattning 
ändå var att den sortens pu blicitet exploaterar människor utan något annat 
syfte än att öka lösnummerförsäljningen.

Alkestis försvarade sig:
– Ibland måste man skriva nyheter oavsett vad man tycker om dem själv. 

Då gäller det att hantera dem på något sätt som i alla fall känns någorlunda 
ansvarsfullt. Jag menar, hade jag struntat i det helt, då vet vi ju allihop vad 
som hade hänt på måndagen ifall inte vi hade det här och alla andra hade det.

Det som enligt Alkestis skulle ha inträffat i så fall vore att redaktionschefen 
skulle har rutit ”Vad i helvete har ni för er”! Hur kan ni ha missat?”

– Ja, jag vet inte hur rått det hade blivit, men vi hade i alla fall fått veta 
ordentligt i klartext att vi hade sumpat ett av sommarens stora spektakulära 
mord i länet, och varför har vi det inte med. Och då skulle jag ha fört den 
här diskussionen med honom då. Och det vet jag inte om jag mäktar med en 
måndag, att inte ha haft en rad om det.

Nestor höll fast vid sin åsikt att det bör finnas starka motiv innan man går 
närmare in på en händelse som denna.

– Man måste ha en avsikt och ett mål. Då kan man ta de påfrestningar som 
blir, för då vill man nåt. Men att bara skriva därför att man måste ha det... 
Jag tycker inte det.

Simson höll också fast vid sin, diametralt motsatta linje:
– I det här fallet har hon blåst er. Det finns en medvetenhet och beräkning 

i detta som är enorm. Det är klart att det är relevant att visa på den.
Enligt hans sätt att se, fanns det i det första skedet inga säkra belägg för att 

kvinnan faktiskt var sjuk, och det publicistiskt rätta är då att behandla henne 
i enlighet med till gängliga bedömningar. Så länge ingen av läkare utfärdad 
sjukdomsdiagnos föreligger ska därmed en människa betraktas som frisk.

– Hon kan också vara en oerhört ondskefull människa som är fullt klok 
och har mördat tio människor till./.../ Hon har på listigt sätt mördat sina egna 
barn. /.../ Det är hur obe hagligt som helst, men det är relevant verklighet. 
/.../ Står vi inför en obehaglig verklig het, så måste vi ta itu med den. Vi ska 
beskriva verkligheten för våra läsare.
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Alkestis utvecklade sitt resonemang som gick ut på att alla inblandade 
måste skyddas.

– Det enda intresset är ju det allmängiltiga, att om man nu måste berätta 
hemskheter, som kommer ut via polisen, så måste man ju ändå ge alla andra 
någon rimlig möjlighet att förstå varför det hände.

I något skede måste en reporter också besluta om hon ska försöka få stöd 
och råd i sina etiska överväganden från redaktionsledningen. Jag frågade om 
det förekom att de undanhöll information, därför att de misstänkte att deras 
arbetsledare skulle göra en annan bedömning än de själva. Något bestämt 
svar gavs inte.

Simson:
– Förr i världen, då gick det att gå till redaktionsledningen och diskutera. 

men nu har vi ingen. Praktiskt taget. Så nu är det svårt.
Alkestis:
– Jag brukar diskutera med arbetskamraterna tills jag kommer fram till 

något som jag kan stå för själv. /.../ Men visst försöker man förankra det så 
gott det går inför den led ning som finns tillgänglig.

1

Alkestis hade diskuterat sin artikel om mamman som dödade sina barn med 
lokalre daktio nens nyhetschef. De hade tillsammans beslutat att hålla nere 
publiciteten. De var överens om att det var särskilt viktigt med tanke på att 
tidningen tidigare hade förmedlat en falsk version av vad som orsakat det första 
barnets död. Men någon gång under bear betningen av materialet – från det att 
Alkestis lämnade sin ”strikta” artikel till dess tid ningen gick i tryck – upplöstes 
beslutet, och den version som nådde prenumeranterna på måndagsmor gonen 
var anpassad till kvällstidningarnas val och innehöll förutom Alkestis text 
också en Expressen-artikel i något bearbetad form. 

Att beslut kan rivas upp och än dras från läm ning till pressläggning är väl-
känt och tämligen accepterat bland alla med erfarenhet från nyhetsjourna-
listik. Det är en del av processen. Vad som däremot inte är lika givet är dels 
att besluten ändras utan att saken diskuteras med den inblandade reportern, 
dels att Alkestis, trots att hon enligt egen utsago blev ”fruktansvärt besviken” 
när hon såg tidningen, inte själv i ef terhand tog upp saken till diskussion med 
sin arbetsledning. Det borde legat i hennes och andras intresse att reda ut vad 
som hade hänt; varför de tidigare besluten revs upp. 
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Också i andra sammanhang – även i de andra grupperna – har ibland 
förts resonemang som tyder på en komplicerad relation mellan reportrar och 
arbetsledning; en inställning att det knappast är meningsfullt att diskutera 
uppkomna problem med arbetsledningen. Ett rimligt antagande är att den 
här undersökningens reportrars beskrivningar har färgats av deras personli-
ga åsikter och tidigare erfarenheter, kanske också av det sammanhang som 
grupp diskussionerna utgjorde. Det vore alltså fullt tänkbart att reportrarna 
något överdrev problemen. Om bekymren däremot vore i nivå med vad som 
framkommit under grupp samtalen, kan man tycka att reportrarna borde driva 
sina åsikter hårdare än vad som fram går av samtalen.

1

För att få ett förstahandsintryck av reporterarbetet på en stor lokalredaktion 
tillbringade jag ett par veckor på Alkestis arbetsplats. Där arbetar mellan fem 
och tio reportrar och ett par fotografer samt en nyhetschef, dessutom en del 
administrativ personal. På huvudre daktionen i en annan del av spridnings-
området finns redaktionschef, chefredaktör och övrig ledning. Under mitt 
besök på redaktionen, som alltså ägde rum efter diskussionen om publiciteten 
i samband med familjedramat, arbetade Alkestis bland annat med att för söka 
göra reda i de komplicerade turerna kring en massavedsuppköpare och hans 
många bolag. Samröret mellan Alkestis och hennes arbetsledning i detta fall 
utvecklade sig i en riktning som i vissa delar påminde om den i samband med 
redaktionens bevakning av familjetragedin. Även denna gång slutade det med 
att Alkestis kände sig sviken av sin re daktionsledning, både av nyhetschefen 
på lokalredaktionen och av den centralt placerade redaktionschefen och an-
svarige utgivaren.

sViken ännu en gång. Denna tisdagsmorgon hade Alkestis sedan länge haft en 
bevakningslapp liggande i redak tionsdagboken. Ämnet var ett misstänkt sko-
jeri i massavedshandel. ”Utskrift skojeriet” hade nyhetschefen noterat som 
dagens arbete för Alkestis. Hon brukade ta åt sig bevak ning av misstänkta 
ekobrott, eftersom hon är eknomiutbildad och har erfarenhet av bank arbete. I 
det här fallet hade hon redan intervjuat bl. a kronofogden, polisen, länsstyrel-
sen och ett antal skogsägare som kände sig lurade.

Någon timme efter lunch var en första version av texten om massaveds-
skojeriet färdig. Nyhetschefen ville ha artikeln som ”en buffert” till morgon-
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dagens tidning. Alkestis tänkte sig att det skulle vara namn och foto på den 
misstänkte skojaren, som var inblandad i många olika bolag och konkurser 
på flera håll i landet, och beslutade sig för att ringa ho nom för att få en kom-
mentar. Hon sköt till dörren till sitt minimala arbetsrum, slog num ret, fick 
svar, presenterade sig och sitt ärende. Hon hann bara säga ”konkursen”, så 
var det slut på samtalet.

– Han frågade först om jag tänkte skriva om det, sedan sa han att han 
inte hade några kommentarer och så slängde han på luren. Nu har han ju 
fått tillfälle att yttra sig. Kan jag inte köra hans namn då? Det är ju så många 
som känner sig lurade. Polisen hinner inte behandla alla anmälningar som 
kommer in.

Alkestis beslutade sig för att skriva artikeln med namn på den misstänkte 
men var medve ten om att redaktionschefen skulle kunna ”få kalla fötter”. Hon 
trodde också att den misstänkte skulle komma in till henne på redaktionen 
under dagen för att försöka ”snacka bort” henne. Alkestis gick och meddelade 
läget till nyhetschefen. Eftersom hon skulle iväg på ett reportageuppdrag tidigt 
onsdag morgon och bli borta hela dagen, satt Alkestis kvar sent och skrev fär-
digt huvudartikel, biartiklar och förstasidespuff. Torsdagstidningen toppade 
förstasidan med Alkestis jobb. Hon var ganska nöjd med sin insats, tills hon 
anlände till redaktionen och fick veta av nyhetschefen att redaktionschefen 
beslutat att publicera en rättelse. Alkestis var upprörd när jag kom. Hon hade 
pratat med redaktionschefen.

– Så här är det varje gång man försöker göra något sådant här. Först får man 
alltför lite tid på sig, och sen går han in med rättelser utan att över huvud taget 
prata med den som har skrivit texten. Jag ringde honom direkt. Var så arg så jag 
skrek. Det är det enda sättet. Blir man inte ordentligt arg, så händer ingenting. 
”Du får stoppa den där rättelsen!” skrek jag åt honom. ”Ja, vi stryker den väl 
då, men då får du komma och hjälpa mig mot hans advokater”, sa han. Sen 
sa han att jag själv fick se till att få rättelsen utlyft. men /.../ (nyhetschefen) 
har lovat göra det. Så här är det hela tiden. Det sliter ner en. Inte får man tid 
att kolla ordentligt heller. Jag ville kolla bättre, men /.../ (nyhetschefen) sa i gå 
att job bet måste in i dagens tidning, för annars kunde konkurrenten komma 
före. Men jag tror det var att hon inte kunde fylla våra sidor. Jag tror det här 
är fjärde eller femte rättelsen eller genmälet på två veckor.

Växeltelefonisten stack in huvudet och berättade att en mycket arg man 
hade ringt om Alkestis artikel på morgonen. Telefonisten hade frågat nyhets-
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chefen hur hon skulle göra. Denna hade sagt att hon skulle koppla samtalet 
direkt till redaktionschefen på centralre daktionen. Därefter hade uppenbar-
ligen redaktionschefen, som tillika är tidningen an svarige utgivare, författat 
den rättelse som nu upprörde Alkestis.

Själv ville jag gärna veta om Alkestis hade frågat redaktionschefen, varför 
han inte hade kontaktat henne innan han skrev tillrättaläggandet.

– Nej, jag frågade inte. Det var nog dumt, men man blir så trött på allt-
sammans. Jag visste att det skulle bli så här. Visste det! Jag är inte flat, men 
jag struntar snart i alltsam mans. 

– Man orkar inte engagera sig med en redaktionschef som inte har någon 
idé om var för han ger ut en tidning. Kanske tror han att tidningen kommer ut 
för att vi ska ha jobb. Han viker sig för vem som helst som ringer och klagar. 
Varje gång vi har något som är det minsta kontroversiellt, så kommer det in 
en rättelse eller en debattartikel efteråt. Det är en tydlig signal till de unga 
på redaktionen. Är man ung och vikarie så aktar man sig. Något stöd från 
ledningen kan man inte räkna med.

Stämningen var ganska tryckt vid redaktionens eftermiddagskaffe inne hos 
nyhetsche fen. Reportrarna yttrade sig kritiskt om redaktionschefen. Nyhets-
chefen kommenterade inte deras uttalanden. Hon hade ganska nyss tillträtt 
sin tjänst. Och fyllt 24 år. 

Dagen därpå, fredagen, var Alkestis inte längre stridslysten. Hon var blek 
och såg ut som om hon har gråtit. Rättelsen var införd i fredagstidningen. 
Under rubriken ”Förtydligande” bad tidningens ansvarige utgivare om ursäkt 
för vad Alkestis hade skri vit.

– Jag borde ha förstått att det skulle bli så här. Och det finns inget att göra. 
Jag kan inte ens bli arg. Jag kan ju inte skälla på /.../ (nyhetschefen). Hon är 
så ung. Det är bara hopplöst. Jag som hade behövt vara på bra humör. Ska ju 
både skriva ut reportaget och jobba helg. Åh, vad tungt. Inget kan man göra. 
Jag tyckte att /.../ är ju ändå chef.

Vid morgonmötet nämndes inte rättelsen förrän alla lämnat rummet utom 
Alkestis, jag och den unga nyhetschefen, som då sade:

– Det var ju synd det här med rättelsen. Jag borde ha dubbelkollat, men jag 
trodde inte att den redan var inlagd. Det var ju så tidigt på dagen.

Alkestis sade ingenting. Framåt eftermiddagen kände hon sig på bättre 
humör och sa att hon borde ju inte bli förvånad efter att ha varit med så länge,
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– Men för varje gång något sånt här händer, så tappar man en bit av lusten 
att göra kontroversiella jobb. Man vet att man inte har stöd någonstans.

1

Erfarenheterna från besöket på Alkestis redaktion snarare skärpte än nyan-
serade bilden av en organisation där samarbetet mellan arbetsledning och 
reportrar inte fungerar på ett för troendefullt sätt. Kommunikationerna mellan 
de olika nivåerna i redaktionshierarkin före föll fungera dåligt och resultatet 
bli att ingen kände sig ansvarig för vad som publicerades. Vid mitt besök hade 
ungefär ett år gått sedan problemen i samband med familjetragedin. Alkestis 
jobb om massavedsskojaren blev i stort sett en upprepning av vad hon varit 
med om förr. Inget hade förändrats till det bättre. 

Relationen mellan reportrar och uppdragsgivare/arbetsledning har varit 
ett återkom mande ämne för diskussion. Alkestis erfarenheter är kanske inte 
typiska, men jag vågar påstå att de är långt ifrån unika, även om till exempel 
utrikesreportern Hermes vid ett till fälle sa att han aldrig blivit styrd. Såväl min 
egen praktik som reporter som gruppdis kussionerna i övrigt talar dock för att 
många reportrar har likartade problem som Alkestis i sin yrkesutövning, samt 
stora svårigheter att hitta vägar att ta itu med dem. 

fritt och osäkert

En frilans måste förhandla med en uppdragsgivare för att få sina arbeten pu-
blicerade. Och om ersättningen för dem. Hennes ställning är på många vis 
osäker. Å andra sidan kan hon inte beordras att utföra arbetsuppgifter. Hon 
har frihet men knap past trygghet. 

Rimligtvis innebär frilansarbete att en reporter slipper en del av de sam-
arbetssvårighe ter som de tillsvidareanställda riskerar, men då löper man å 
andra sidan risken att bli av polletterad eller aldrig anlitad. Fem av under-
sökningens reportrar arbetar som frilansar. Alla har valt det framför att vara 
anställda, därför att de vill rå sig själva. Många frilansre portrar säljer sina 
artiklar, program eller inslag styckvis, men exempelvis Akilles strategi är en 
annan. Han har valt att i stället låta sig städslas för viss tid. Han skulle inte 
vilja vara tillsvidareanställd.

– Den enorma fördelen med att vara frilans är att ingen chef kan beordra 
mig att göra någonting. Så fort det har varit något, har de varit tvungna att 
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be mig om det. Det har varit en välsignelse skulle jag vilja säga. Jag kan alltid 
säga; ”nej, jag har ingen lust”. 

Så här arbetar reportergruppernas övriga frilansar:
Balder: Företrädesvis krönikör och kåsör men tar även reportageuppdrag. 

Skrivande. Basförsörjningen tryggar han genom att ett antal tidningar ”pre-
numererar” på hans kåse rier.

Perseus: Arbetar som skrivande nyhetsreporter med inriktning på samhälls-
frågor. Basförsörjning har han från att sälja tips från myndighetsbevakning 
som han sköter åt ett antal tidningar.

Dafne: Skrivande reporter med fackliga frågor och hälsa som specialområ-
den. Är re daktör för en facklig tidskrift och åtar sig ibland att dokumentera 
konferenser för att få en stadga i arbetet.

Jason: Skrivande men också radio och teve. Betraktar sig som allmänreporter 
men med dragning åt samhällsfrågor. Arbetar per uppdrag med reportage och 
dokumentärer. Kan numera tänka sig andra uppdragsgi vare än medieföretag.

Akilles modell att ”vara både inne och ute” gör det enligt honom själv 
möjligt att upp rätthålla en viktig distans till uppdragsgivare. Periodvis har han 
arbetat för kvällspressen men aldrig känt sig som dess företrädare eller hamnat 
i dubbla lojaliteter mot å ena sidan redaktionskollektivets förväntningar och 
å den andra sitt personliga yrkesprojekt. Ett ex empel på hur pass oberoende 
han är berättade Akilles, när jag frågade om det verkligen kunde stämma att 
han aldrig tvingats att gå emot sin övertygelse och anpassa sig till de skrivna 
eller oskrivna regler som gällde på en redaktion.

en fRi ställning. Akilles kallade det för ”ett typfall på hur man kan besparas 
sådan plåga”, och obehaget han syftar på är att vara underordnad i en medie-
organisation.4 Han arbetade då på kontrakt för en dagstidning men författade 
samtidigt en bok tillsammans med en av de anställda på redaktionen.

– Det var mängder av tidningsklipp som vi behövde. Vi använde redaktio-
nens apparat för det. Naturligtvis. /.../ jobbade ju där. Och sen när boken kom 
ut, då hade vi sålt ett kapitel till /.../ (en annan dagstidning) De körde bild på 
oss över halva första sidan. Det var den största bildbyline jag haft i hela mitt liv. 

Tidningen Akilles frilansade för hade däremot inte en rad den dagen utan 
hade planerat publicering till dagen därpå, då boken kom ut. När chefredak-
tören fick se kon kurrenttidningen blev han därför, enligt Akilles, rasande.
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– Han blev galen och hotade att lyfta ut de fyra sidorna. ”vi kör blanka sidor” 
sa han. Men /.../som är en cool man sa ”jag tänker inte hålla på och tjata för 
att få in mina grejer. De har vetat om det här. Hade det funnits intresse så...” 
Sedan blev det en jäkla konflikt om att vi hade utnyttjat resurserna på det 
viset att vi hade tagit fram en massa klipp. Hans (chefredaktören) ilska styrdes 
över på något praktiskt. Men hela den ilskan riktades bara mot /.../. Till mig 
kunde han inte förmå sig att säga något. Det var helt /.../ ansvar. Han fick ta 
den smällen. Den red han ut. Inga större problem. /.../ Det visar att jag var 
inne och samtidigt kunde ingen anklaga mig för någonting. En fri ställning.

Enligt Akilles medförde bråket inga problem i relationen mellan honom 
och den repor ter som ensam fick stå till svars inför chefredaktören, utan de 
var bägge nöjda med resul tatet av sin taktik.

Vi fortsatte resonera på temat reporter-uppdragsgivare och jag frågade om 
det inte fanns risk att man som frilans, för att få sälja sitt arbete, anpassade 
sin framställning i strid med sina egna åsikter. Akilles kunde inte erinra sig 
att det hade hänt en enda gång. 

1

Eftersom Akilles är frilans har han rätt att sälja sina texter till vem han vill, 
vilket inte en anställd reporter har. Som anställd måste man ha sin arbets-
givares godkännande för att få arbeta åt andra uppdragsgivare, något som så 
sent som på 80-talet var mycket svårt att få. Restriktionerna gäller inte enbart 
tjänstledighet för att arbeta på annat än för sin ordinarie arbetsgivare utan 
också, om någon vill åta sig uppdrag på ledig tid.

Det finns klara skillnader mellan reportrars förhållande till organisation och 
arbetsledning och redigerares och fotografers. En del är reglerat annat bygger 
mer på tradition och kutym. 

Som redigerare säljer man sitt kunnande men också sin följsamhet till 
rådande normer. Man utfäster sig att anpassa reportrarnas arbeten (texter, 
inslag, program) framför allt formmässigt, men kanske också innehållsligt 
till gällande regler för den organisation man tjänar. Detta tar sig bland annat 
uttryck i mer eller mindre strikta mallar för hur exempelvis en tidning ska 
redigeras. Redigerare deltar ofta i arbetsgrupper för att förändra t.ex. en tid-
nings formspråk. Mer ovanligt att reportrar gör det. Redigeraren har svårt att 
hävda att hon har en produkt att sälja. Till skillnad från reportern har hon 
inte ideell upphovsrätt till sitt arbete. 
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Många fotografer har skolats in i yrket på sin arbetsplats. Många stan nar 
länge. Det är liten omsättning på fotograf-jobb. Särskilt nu, sedan allt fler re-
daktioner återgått till att låta reportrarna fotografera, för att det blir billigare. 
Fotografer har traditio nellt en både stark och svag ställning på redaktionerna. 
Ofta är det fotografen som disponerar redaktionsbil eller har ett avtal för 
att använda sin egen bil i tjänsten. Det gör att reportern rent praktiskt blir 
beroende av fotografen, när de arbetar tillsammans på ett reportage. Det är 
också fotografen som håller i kameran. Han (i nio fall av tio) kan, med mer 
eller mindre starka sakskäl, hävda att bilder inte går att ta. Det gör att report-
rar i fält arbete många gånger känner ett stort ansvar både för att informera 
fotografen om vad de ras ”gemensamma” arbete går ut på och för att hålla 
fotografen på gott humör.

Ett förhållande som stärker fotografernas ställning gentemot uppdragsgi-
vare är att hans produkt – fotografiet – är konkret och välavgränsad. En bild 
kan inte ifrågasättas på samma sätt som en text. Konkret tar det sig uttryck i 
att många fotografer vidaresäljer sina bilder.

Å andra sidan löper fotografer större risk att bli bortrationaliserade än vad 
reportrarna gör. Många av dem får dessutom finna sig i att arbeta tämligen 
mekaniskt; d.v.s. skickas på snabba jobb vars innehåll de endast har grumliga 
föreställningar om och ännu mindre har varit med och planerat. Det gör att 
många fotografer upplever frustration och makt löshet i sitt arbete.

Som reporter, vare sig man är tillsvidareanställd eller frilans, kan man lätt-
are upprätthålla en föreställning om sin egen självständighet i förhållande till 
sin uppdragsgivare. Den finns också institutionaliserad i reglerna om ”ideell 
upphovsrätt”5. Reportern har – till skillnad från redigeraren men i likhet med 
fotografen – en produkt att sälja till arbetsgiva ren/uppdragsgivaren, även om 
denna produkt ofta inte är lika välavgränsad och odiskutabel som fotografens 
bild.

 Men att självständigheten har sina gränser visar Alkestis erfarenheter i 
samband med familjetragedin och i samband med den misstänkta massaveds-
rufflaren. I bägge fallen var det arbetsledningen som tog över och avgjorde; 
ändrade reporterns bedömningar och beslut. Och det utan att reportern in-
bjöds att delta i överläggningarna.

Akilles modell gör att han själv känner sig självständig, men frågan är vad 
hans kol lega som fick ta emot all kritik från arbetsgivaren anser om förutsätt-
ningarna för denna själv ständighet. 
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Hur utsatt man som frilans kan vara i relation till sin arbetsgivare visar 
också Jasons erfarenheter i samband med det stora dokumentärfilmsprojektet 
(behandlas i avsnittet Avslöjande projekt) som var hans idé men som han av-
polleterades från. 

Syntes

Om mod och fruktan

Därför är modet också oangenämt och blir med rätta föremål för beröm. Det är 
nämligen svårare att uthärda det obehagliga än att avstå från det angenäma. Men 
inte desto mindre anses också den modiges målsättning vara något ange nämt, fastän 
den saken undanskyms av de kringliggande omständigheterna på samma sätt som 
fallet är med de sportsliga kraftmätningarna. För boxarna är ju målet angenämt, dvs. 
kransen och hedersbetygelserna för vars skull de kämpar, medan slagen är smärtsamma 
– åt minstone om de tävlande är muskulösa – och oangenäma och hela kampen en 
plåga. Genom mängden av sådana omständigheter tycks målet, som ju är litet, inte 
ha något angenämt i sig. /.../ Det gäller alltså inte för alla dygder att det är angenämt 
att utöva dem.6 

I mytbildningen kring reporteryrket beskrivs gärna de faror som reportern 
kan råka ut för under fältarbetet, men frågan är om det inte är i förhållandet 
till sin uppdragsgivare som reporterns mod och integritet sätts på de svåraste 
proven. Vilket inte är märkligt: gentemot sin uppdragsgivare står reportern 
oftast ensam, i konflikt med källorna stöds han däremot av företaget. 

Många av reportrarnas erfarenheter, inte endast de som jag placerat i detta 
samman hang, har av naturliga skäl anknytning till uppdragsgivare eller arbets-
ledning.Ytterst få handlar om förtroendefullt samarbete mellan arbetsledning 
och reporter. En del handlar om brist på tillit, andra – Akilles exempelvis – om 
att reportern försöker sköta sig själv och utnyttja sin uppdragsgivare för egna 
syften och ytterligare andra om undertryckta eller ut talade konflikter. Åtskil-
liga av dessa konflikter handlar om att reportern anser att arbetsgi varen gör sig 
skyldig till etiska övertramp. Många gånger är det reportern som utåt får stå 
för dessa övertramp. Men ytterst sällan når dessa motsättningar offentligheten.

När Alkestis beslutade sig för att skriva om den familjetragedi där en mam-
ma visade sig ha dödat sina två barn, kan man se det som ett beslut styrt av 
fruktan. Hon ville egentligen inte att tidningen skulle publicera något om 
händelsen, ändå skrev hon. Resultatet blev värre än hon hade anat, eftersom 
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nattredaktionen publicerade hennes arti kel tillsammans med en annan text. 
Som Alkestis ser det hade hon inte kunnat göra på an nat sätt. Ändå är hon 
mycket störd över hur det blev.

Under samtalet motiverade Alkestis sitt beslut att skriva med tre argument: 

3 Tidningen måste berätta, eftersom något har hänt.
3 Historien skulle ändå komma ut via polisen.
3 Reportern bör förklara varför en mamma kan döda sina barn.

När Nestor inte godtog någon av de tre förklaringarna, medgav Alkestis att 
hon fruk tade att redaktionschefen skulle ha blivit rasande om de inte hade haft 
något i tidningen, att hon inte skulle ”mäktat med” en diskussion med honom. 

Viktigt att notera här är att detta inte var första gången något liknande 
inträffade. Alkestis hade bakom sig många konflikter med denne redaktions-
chef. En del handlade om upplagan, att Alkestis redaktion inte förmådde hålla 
undan för konkurrenterna. En gång, ungefär ett halvår före familjetragedin, 
kom en tropp bestående av vd, chefredaktören, re daktionschefen och mark-
nads  chefen på besök7. Upplagan var i sjunkande. Marknadschefen gjorde 
klart hur han ansåg att redaktionen borde arbeta. Hans krav gick ut på att 
lokalsidorna borde innehålla fler namn, vara ett bygdens klotterplank med 
texter av typen ”Hej Petra, jag såg dig på stan. Du är gullig!”

– Till slut blev jag helt maktlös. Jag kände att jag ville gå därifrån, att det 
var ett dår hus. 

– Chefredaktören och redaktionschefen tyckte att det var relevant kritik 
och väl värt att ta upp. Jag kände då definitivt att de inte stod på vår sida. Ett 
grundsvek som jag har svårt att komma över.

1

Alkestis agerande i samband med massavedsskojeriet visar att hon ändå inte 
givit upp utan modigt fortsätter att agera för den journalistiuk hon tror på. 
Utvecklingen av det job bet demonstrerar dock också hur en redaktion kan 
organiseras så att i praktiken ingen känner sig ansvarig för vad som publiceras. 
Allra minst ansvarige utgivaren.

Ibland räcker det inte att vara modig.

k
A

p
IT

e
l

 7
: A

r
b

e
T

S
l

e
d

A
r

e
 O

c
h

 O
r

g
A

n
IS

A
T

IO
n



191

Rättesnören och ståndpunkter
Följande värderande omdömen, i koncentrat, framfördes också i anslutning 
till exemplen i sammanhanget Arbetsledare och organisation:

3 Många PO-anmälningar är en fjäder i hatten.
3 Man måste ha ”nyheter”.
3 Man måste ha en avsikt med det man skriver.
3 Sanningen är det man har läst.
3 En frilans behöver inte underordna sig

Meningsskiljaktigheter
Simson framförde ofta avvikande åsikter i gruppen. Från början var han ganska 
po sitiv till sin redaktionsledning. Han tyckte för sin del att han brukade få bra 
stöd.Exem pelvis när det kommunala fastighetsbolaget ville stoppa Sim sons 
skriverier om mögel hus8.

– Vi pratade bara vänligt med dem. Sedan fick de gå och vi fortsatte skriva.
 Och han var också nöjd med hur tidningsledningen hanterade PO-anmäl-

ningar. När gruppen tog upp publiciteten i samband med familjetragedin hade 
Simson just fått anmä lan nummer 38 och 399. Simson brukade själv skriva 
utkast till svar. Hans åsikt är att man ska skriva ”sanningen”, därför anser han 
att PO beslutat fel i de sju fall hans texter fått anmärkning. Han ansåg också 
att både Alkestis och Nestor hade fel i resonemanget om familjetragedin. Där 
var, ansåg Simson, ”sanningen” att kvinnan var fullt frisk till dess något annat 
meddelades. Att hennes gärningar talade för att hon var mycket sjuk, hörde 
inte dit ansåg han.

– I det här fallet har mamman lurat och dödat sitt barn, hon har lurat sin 
man, barnets syskon och hon har bedragit oss. Hon har dragit en vals och 
levt i åratal med det här.

Simsons syn på ”sanning” är därmed ganska lik den som Merlin framförde 
i avsnittet Fiktion och halvsanning; nämligen att sanning är något som repor-
tern ”...hör och läm nar vidare”. Möjligen är det denna oproblematiska syn på 
begreppet sanning, som gjort att Simson så länge varit nöjd med sitt arbete. 
Han har inte behövt komma i konflikt med sin arbetsledning i den frågan.
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1  Yrkesreglerna; paragraf 6.

2 1-05-01

3  1-05-05

4  3-03-05

5  Om lagen (1960:729) och principerna för ideell upphovsrätt för medarbetare i massmedierna kan man 
bland annat läsa i Spelregler för press radio tv (2001).

6 Aristoteles, NE s. 91

7  1-06-07

8  1-05-10

9  1-05-01
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kApITel 8: källOr Och InSAmlIng

SvårlOdAde dJup

Journalistik må vara en sammansatt produkt och metoderna att transportera 
den till sin publik mer eller mindre fabriksmässiga. Men den verklighetsunder-
sökning som som är grund för alla journalistikens berättelser utförs av indivi-
der ofta långt bort från redaktioner och mediehus. Arbetet med insamling är 
en ganska ensam syssla. I fältarbetet är reportern läm nad åt sitt eget omdöme. 
Inte så sällan känner hon sig dessutom utlämnad att döma av resone mangen 
i reportergrupperna. Men samtidigt är det i fältarbetet som repor trarna har 
sina stora upplevelser, de som har betydelse inte enbart i yrkeslivet utan i 
tillva ron över huvud taget.

den besvärliga granskningen

Ständigt problematiskt är reportrarnas förhållande till dem som brukar kallas 
makthavare och både är journalistikens främsta källor till information och de 
vars göranden och låtan den ska granskas. För det mesta blir det aldrig någon 
tid över för undersökningar, efter som det är så mycket som måste refereras. 
Och blir det någon gång tid, så är det inte sä kert det blir så bra i alla fall. Det 
har många reportrar tvingats inse.

ett Rent gRäVjobb. Temat var samarbete och vi hade utväxlat erfarenheter och 
tips om projekt som lämpade sig för par- eller grupparbete. Synpunkten att 
det var väsentlig skillnad mellan att arbeta på en stor centralredaktion och en 
liten lokalredaktion framfördes. Det var inte första gången. Embla anmärkte 
att hon inte trodde att någon begrep hur pass bra jobb många lo kalreportrar 
gör under de premisser de måste anpassa sig till.

– Ingen av stjärnorna på centralredaktionen skulle klara av att jobba i den 
takt som vi gör. De kan vara ute en hel dag på jobb, sen kommer de tillbaka 
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och då har de en hel dag till på sig för att skriva ut det. På en lokalredaktion 
har man kanske två reportage om da gen. Plus en massa notiser och skit.

  Merlin instämde och påpekade att tidningarnas lokalsidor säker skulle te 
sig helt an norlunda jämfört med i dag, ifall lokalreportrarna fick lika mycket 
resurser som de på hu vudredaktionen. Då kanske de rentav skulle kunna 
samarbeta i undersökande projekt, vil ket han själv inte gjorde när han hade 
fått tips om att det inte stod rätt till på ett stort sjuk hus.

– Då var jag väldigt ensam och skulle ha behövt någon annan för att få 
lite stöd.

För att skaffa sig en del bakgrundsinformation tog Merlin kontakt med en 
kollega på en konkurrenttidning, som hade intervjuat den medicinprofessor 
som stod i centrum för de eventuella missförhållan den som Merlin ville un-
dersöka närmare.

– Hon hade gjort en intervju med honom på flera timmar och det gick 
inte att skriva ut den för han var helt galen. Jag blev liksom rädd. Det var 
väldigt obehagligt alltihop. Jag skrev ändå flera helsidor, men jag kom aldrig 
åt honom riktigt.

I stället intervjuade Merlin människor som han trodde skulle ha något att 
säga om pro fessorn. Flera patienter och anhöriga hade gjort anmälningar till 
hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, men ärendena var ännu inte avgjorda, 
när Merlin började intressera sig för sjukhuset. Merlin pratade med RFHL 
(Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare) och han pratade med en 
kollega till professorn för att få hennes syn på ifall patienter tra kasserades.

– Jag träffade den ena efter den andra som hade hoppat av och som kunde 
kritisera utifrån, men som inte vågade. Jag gjorde en lång intervju med en 
överläkare som sa samma sak; ”jag vet att du förstår vad det handlar om, men 
du får inte trycka det.” Så jag fick göra någon sorts idiotgrej, där jag tog utsagor 
från flera olika personer och mixtrade. Det var helt komiskt.

Merlins ”mixtrade” texter publicerades i alla fall och han kunde glädja sig åt 
att fler lä sare än någonsin förr eller senare hörde av sig efter att ha läst artiklarna. 
Men han gjorde aldrig någon intervju med professorn. Han avstod från att ta 
kontakt med mannen, efter som kollegan hade tyckt att mannen var konstig. 

– Jag började själv känna mig prillig. För mycket intrigtänkande. Någon 
av hans när maste medarbetare, som hade barn på samma dagis som jag kom 
fram till mig och sa: ”Va fan håller du på med! Han (professorn) är en mycket 
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trevlig grabb”. Då hade jag så mycket skit på honom så jag visste att han inte 
var någon ”trevlig grabb”.

Merlin fick blommor och tackbrev från en anhörigförening men själv är 
han långt ifrån nöjd med sin insats.

– Jag ville ha bort honom. Det fick jag inte.
Enligt Merlin så fick visserligen professorn sluta en tid senare...
– Men inte på de grejerna som jag gjorde. Han bar sig illa åt mot patienterna, 

men det han fick stryk för var att han missbrukat forskningspengar. /.../ Han 
är fullständigt psy kotisk. Det är känt i branschen. Men det är nu jag har fått 
kvitto på det; 5–6 år senare.

Försöken att fälla professorn kanske medverkade till att Merlin i dag inte är 
aktiv som reporter utan arbetar med utbildning. Han berättade att han skulle 
ha behövt någon att ”någon att hålla i handen” under arbetet med att granska 
professorns göranden och låtan den, någon som hade bekräftat honom och 
sagt ”Vad du är på rätt spår!”. Ensamarbete som undersökande reporter är 
inte längre något som lockar honom.

1

Ibland används i diskussioner om journalistik uttrycket konsekvensneutrali-
tet, vil ket kan tolkas som att journalistikens företrädare är omutligt sannings-
sökande utan att snegla på eventuella effekter1, men uttrycket kan också förstås 
som att de frånsvär sig allt ansvar för vad publicitet än kan leda till. Merlins 
besvikelse över att inte professorn omedelbart fick sparken, tyder dock på att 
reportrar, och andra journalister, i själva verket långt ifrån alltid är ointresse-
rade av vad som händer efter publicering. Han är inte ensam om att försöka 
använda sin yrkesutövning för rättskipning. 

Vid ett senare möte, då Merlin var frånvarande, var temat Misslyckandet 
som kunskaps källa. Min tanke hade varit att gå vidare från Merlins erfaren-
heter av hur svårt det kunde vara att genomföra granskningar. Jag inledde 
med att berätta om några av mina egna erfa renheter, där jag anser att jag 
hade misslyckats som reporter. Rubriceringen visade sig vara alltför grov och 
väckte irritation bland reportrarna. De ville först inte utgå från sina tillkorta-
kommanden, men efter en stund lade sig det dåliga lynnet, och vi talade om 
detta att lägga ned stort engagemang och mycket arbete i en undersökning 
med oklart utfall. Vesta erinrade sig ett projekt hon hade arbetat med några 
år tidigare och som hon i efter hand kände sig mycket kritisk till.
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mest en Vendetta. – Jag lyckades aldrig. Jag var för snäll. Kunde inte tillräckligt. 
Jag lade ner skitmycket jobb på det där. Det handlade om pengar, då när alla de 
här härvorna om kommunpoliti ker började komma. Jag kom aldrig fram till 
nånting. De hade inte lurats och de hade inte... Under mer än ett år upplevde 
jag det som ett jättemisslyckande. Jag var urförban nad.

Vesta hade varit övertygad om att några kommunpolitiker hade missbrukat 
skatte pengar. Mycket pengar. Men hon kunde aldrig bevisa att det förhöll sig 
så. Vid mötet var hon fortfarande inte säker på om politikerna hade lyckats 
lura även henne eller om de fak tiskt inte hade begått några fel.

– Nu slutade det med att jag gjorde några små taffliga grejer som flera 
sedan tyckte; ”åh vilken bra grej du hade!”, när det egentligen bara var mög. 
Det handlade om 8 000 på en golfrunda, när jag trodde det skulle bli den 
där jätte-Motala-affären, och så blev det att de hade druckit vin till maten på 
bolagsstämman.

Diskussionen gick in på vad det var för drivkrafter som fick Vesta att satsa 
så mycket engagemang på att avslöja politikerna, varför hon över huvud taget 
inledde sin under sökning. Hon svarade frankt att det egentligen inte var något 
annat än att hon kände ett personligt agg gentemot en viss politiker.

– Ja, det var det om jag ska vara ärlig, men det har jag ju aldrig sagt till 
redaktionsche fen, utan det var ju att jag hade hört nåt... Men så var det alltså. 
Det var rent agg. Jag tänkte: ”Nej nu ska jag sätta dit den jäveln. Han ska 
hängas från taknocken!”

Vesta berättade hur hon hade gått in i projektet med stor entusiasm. Hon 
var övertygad om att politikern hade ”en massa lik i garderoben”, så hon tog 
kontakt med hans parti kamrater och med hans antagonister och hon begärde 
fram alla möjliga dokument och handlingar. Men hon fick inte fram någon-
ting, vilket gjorde henne mycket frustrerad.

– Dels för att jag inte gjorde det tillräckligt bra kanske, men framför allt så 
ska man inte utgå från en sån grej; att han är dum, så han måste ha gjort nåt. 
man måste ha mer på fötterna. Jag kände ju att jag lade ner en massa arbete 
på något som inte blev bra. Sedan måste jag ändå få ur mig något, och då blev 
det bara taffligt. Det blev ingenting kvar.

Perseus instämmer i att undersökande journalistik är ett besvärligt område. 
Ju mer man tar reda på desto mer motsägelsefullt ter sig det som inledningsvis 
kanske framstod som en uppenbar skandal.
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– Från början är det så enkelt. Sen börjar det lösas upp i konturen. och att 
vara ensam hela tiden är nog det värsta i såna lägen.

1

Många reportrar, särskilt på mindre redaktioner, arbetar med ett kontinuerligt 
produk tionskrav och har därför mycket svårt att avsluta ett arbete utan att 
omsätta det i en histo ria. Undersökande journalistik bygger ofta, till skillnad 
från den refererande, på att söka efter tidigare icke kända fakta, vilket i sin tur 
nödvändigtvis innebär att man inte kan för utsäga resultatet.

En intressant jämförelse kan man göra med Akilles metod att söka gran-
skande och av slöjande journalistik i lokala och regionala massmedier för att 
sedan ta över projekten och delvis göra dem till sina egna. Den möjligheten 
har inte lokalreportrarna, vilket säkert kan kännas frustrerande, eftersom de 
arbetar med helt andra förutsättningar: 

3 Produktionskraven gör att en lokalreporter endast undantagsvis har möj-
lighet att ar beta undersökande.

3 Eftersom banden mellan massmedier och andra företag och organisationer 
är tätare på mindre orter finns risk att ens arbetsledning faller undan för 
påtryckningar utifrån.

3 Det kan vara svårare för en lokalreporter än för en riksreporter att få tillgång 
till upp gifter. Möjliga uppgiftslämnare kan tycka sig ha större vinster av 
att vända sig till ett riksmedium, vare sig de agerar öppet eller läcker i det 
fördolda.

3 Lyckas en lokalreporter ändå genomföra avslöjanden och granskningar 
upp märk sammas dessa inte lika mycket som i riksmedierna.

3 Eftersom man inte har upphovsrätt på undersökningsarbetet kan andra 
dra fördelar och ära av det arbete lokalreportern genomfört men utan att 
behöva utstå de svårigheter som denna har haft att arbeta mot.

Starka källor

En annan sida av relationen mellan reportrar och människor med inflytande 
är att repor tern riskerar att komma dem alltför nära. Vesta, som har arbetat på 
en ensamredaktion i många år, berättade att när hon skulle sluta så kom det 
blommor och tack från kommu nens ledande politiker och tjänstemän. Det 
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gjorde henne lite förskräckt (”hade jag varit en sådan mes?”). Men det är inte 
enbart på mindre lokalredaktioner, som reportrarna kan känna av risken att 
komma för tätt inpå politikerna. När storstadsreportrarna utbytte erfa ren heter 
på temat Externa kontakter, berättade Kassandra att hon då och då blivit upp-
ringd av pressekreterare som mer eller mindre vill beställa porträttinter vjuer. 

ministeR till salu. Vid ett tillfälle hade Kassandra en längre tid planerat att göra 
en intervju med en minister, men det hade inte blivit av.2 

– Så ringer pressekreteraren till mig och säger ”Jag tycker du skriver så bra, 
så jag tänkte sälja min minister till dig.” ”Vaddå?” sa jag. ”Hur länge har du 
jobbat på din post?” Det var något halvår, svarade hon. Då sa jag åt henne, 
att så där går det inte till. ”Vill vi ha en intervju så ber vi att få det, och vem 
som ska göra den får vi väl se.”

 Kassandra tyckte att det var som att försöka beställa en gratis annons om 
ministern, ett brott mot alla principer. Jason däremot ansåg att eftersom Kass-
andra själv hade plane rat att göra en intervju med statsrådet, så var det väl 
bara bra att pressekreteraren ringde. 

– Det förändrar inget för läsaren. Vad är skillnaden om det är du eller 
pressekreteraren som har ringt upp? Du kan ändå göra som du hade tänkt.

Skillnaden, ansåg Kassandra, är att pressavdelningen ville ha ut något av 
publicite ten. Sannolikt förmedla ett speciellt intryck av ministern, och det 
anser hon att massmedierna inte ska hjälpa till med. Som reporter är det i 
situationen svårt att värja sig, därför är det lika bra att sätta stopp från början. 
Det är inte tillräckligt att förklara att man har för avsikt att göra sina egna 
bedömningar och inte pressavdelningens intentioner. 

– För även om jag inte skulle gå med på att förmedla dem, så är det risk att 
jag inte skulle genomskåda alltihop och åka på nånting. Jag skulle gå deras 
ärenden.

sVåRåtkomlig ministeR. Vid ett annat tillfälle var förhållandet det omvända. 
Kassandra hade då en lång period för sökt få göra ett porträtt av en minister, 
en annan än i exemplet ovan, följa honom flera dagar både i arbetet och på 
friti den.3 

Till slut fick redaktionen klartecken och Kassandra åkte med ministern, 
när han be sökte parti vänner runtom i landet. Men hon ville också vara med i 
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andra sammanhang, så när hon fick veta att han skulle resa till Italien och att 
hans hustru skulle följa med dit, bad Kassandra att hon och fotografen skulle 
få träffa dem under Italien-besöket.

– ”Javisst”, sa han. Men sen var det bara lögn i helvete. Det var bara skaka 
hand utan för sammanträdesrum och sen stänga dörren. Han var fullkomligt 
omöjlig. Vi blev så förbannade så vi åkte hem.

Men då blev det, enligt Kassandra, fart på pressekreteraren. Han ringde från 
Italien och undrade vad som hade hänt. Kassandra och fotografen var arga 
och hade inte längre lust att göra jobbet. I stället förklarade hon för pressekre-
teraren hur illa hon ansåg att denne skötte sitt jobb. Kassandra förklarade 
att de höll på att missa en chans att nå ut till svenska folket med en annan 
och mer nyanserad bild av ministern än den, ganska nega tiva, som de bägge 
var överens om var förhärskande. ”Du förvärrar ju det här ryktet han redan 
har. Se till att vi får en chans att beskriva människan , hur han är”, berättade 
Kassandra att hon sa till pressekreteraren med tillägget att hennes redaktion 
faktiskt hade satsat mycket resurser på projektet. 

– Då svängde de helt. Vi fick plötsligt vara hur mycket som helst och hänga 
honom i hälarna i Rosenbad. Då visade det sig att han hade ju många sym-
patiska sidor också karln, sidor som han inte släppt fram.

1

I Italien och över huvud taget i exemplet ovan kunde Kassandra utnyttja sin 
position som reporter och representant för en stark medieorgani sation. Nu 
är hon inte kvar där längre och har sent om sider lärt sig vilka fördelar en re-
porter har av att ha en stark redaktion och ytterst ett starkt massmedieföretag 
i ryggen. Hon jobbar numera som frilans och då är det inte lika lätt att sätta 
press på ministrarna. 

Kassandra är själv betänksam över att hon inte insåg denna koppling så 
länge hon var kvar i organisationen. Det är lätt hänt att reportrar tror det är 
deras personliga styrka och kompetens som inger respekt hos makthavare och 
får källor att flöda, när det i själva ver ket är uppdragsgivarens position som 
uppgiftslämnarna är intresserade av.
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praktiska källor

En särskild typ av uppgiftslämnare är de som korrespondenter och reportrar 
ute på repor tageuppdrag använder för att ta sig fram på främmande platser. 
Ibland skämtas det om att de ”vanligtvis välin formerade källor” som brukar 
förekomma i själva verket är taxichauff örer, vilka utreder det politiska läget 
för gästande reportrar på vägen mellan flygplatsen och hotellet. Skämtet är 
inte gripet ur luften.

giVande kontakteR. Hermes som har många decenniers utrikesbevakning ba k-
om sig sticker inte under stol med att just taxichaufförer har han haft mycket 
stor nytta av i jobbet.

– Ett bra exempel är från strax innan Muren föll och jag var i Östberlin.4 Jag 
skulle ut till Getsemane-kyrkan, där protesterna började. Då hoppade jag in 
i en taxi. Taxichauffören frågade om jag skulle ut på sight seeing, han kunde 
visa Alexanderplatsen och alla mo numenten. Jag sa att jag är inte intresserad 
av det. ”Jag är journalist. Kan vi inte gå och fika i stället?” Han tittade ett tag 
på mig och sa sen ”okej”. Sen hade jag kontakt med ho nom hela tiden. På 
sin första resa utanför Östberlin kom han till Stockholm med sin familj och 
häl sade på hos mig.

Hermes har numera en hel del bekanta och flera vänner bland taxichauf-
förer världen över. I Berlin anlitar han alltid samme man som kör honom i 
sin privata bil men får betalt som för taxi. I Saigon var chauffören stilenligt 
en cyklo-trampare, som när Hermes började småprata med honom visade sig 
vara prästseminarist och kunnig i engelska5.

– Han var son till en senator i den USA-vänliga Thieu-regimen. Hans far 
hade blivit avrättad och själv har han suttit i fängelse. Han visste om allting. 
Vi cyklade förbi hans gamla hem, där nu någon politruk bodde och vi åkte till 
China-town som ytterst få åkte till. Man liksom kom in i samhället bakvägen.

Tillsammans med den cyklo-tramparen besökte Hermes ”Antiamerikanska 
museet” i Saigon och upptäckte hur impopulära ryssarna var och hur populära 
amerikanerna var bland Saigons tonåringar. I Manila köpte tidningen rentav 
en gammal taxi åt en chaufför som Hermes sedan anlitade i många år.

Kassandra fyllde i att visst är taxichaufförerna viktiga källor när man kom-
mer till en främmande plats, men inte bara de.
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– Man ska prata med alla hela tiden. Gå och treva så där i början. Det tror 
jag på. Det är då som turen kan inträffa.

Men egentligen handlar det inte alls om ”tur” anser Kassandra. Utan om 
en sorts skicklighet som en reporter kan förfina alltmer med tilltagande er-
farenhet. 

1

En del av en reporters skicklighet ligger i förmågan att både ha en plan för 
vad man ska göra och att kunna lämna denna plan, ifall den inte håller eller 
ändra riktning när fältarbe tet visar sig leda till något annat, mer intres sant 
och relevant. Delvis gäller skickligheten också att skaffa sig handlingsbered-
skap, till exempel till räckligt mycket bensin för att kunna köra till en gömd 
revolutionsledare, vilket Kassandra hade och därför kunde komma före både 
CNN och UPI med världsnyheten om revolutionsledaren.

jobbet VaR ett annat. En annan gång var Kassandra i Rumänien under revo-
lutionen för att göra reportage om hur Ceausescu lät bulldozers jämna alla 
ungerska byar med marken. Men de hittade inga spår av rivna byar, inga 
jättemaskiner utan bara den vanliga fattigdomen på landsbygden.6 I en av 
byarna på gick möte i skolhuset. Kassandra och tolken gick dit mest för att 
hitta på någonting. De började bli rätt missmo diga. 

Kassandra bad tolken att översätta vad som sades på mötet och förstod så 
småningom att kolchosens deltagare hade samlats för att välja representanter 
till regionrådet. Överingenjören hade en lista på kandi dater och för varje 
namn han presenterade utbröt ett väldigt oväsen i församlingen. Alla pratade 
i munnen på varandra. Diskuterade kandida tens för- och nackdelar. Ingen-
jören förklarade att de inte skulle diskutera utan rösta. Sorlet fortsatte, tills 
ingenjören sa ”ni måste räcka upp handen”.

– Då, till sist reagerade en gubbe på sista bänken. Och jag ser att det här är 
ett annat jobb. ”Aha, han ska räkna våra händer. Det kunde han väl ha sagt 
från början”, sa gub ben. Då insåg jag: Här föds demokratin! De har aldrig 
någonsin fått säga sin mening om någonting. De visste inte ens att man räcker 
upp en hand. Då gällde det att snabbt kalla på fotografen och byta fot.
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1

Reportern har ett – åtminstone oftast och enligt sin egen och sin uppdragsgiva-
rens me ning – legitimt skäl att besöka och utforska främmande sammanhang. 
För många är denna möjlighet yrkets största attraktionskraft. Men det är inte 
alltid behagliga möten. Hermes påpekade vid flera tillfällen att han ofta känt 
sig mycket illa till mods av att själv bo i luft konditionerade lyxhotell, medan 
de människor han berättade om bodde i hyddor. Ibland, som en gång i Dacca, 
bara några tiotal meter från hans balkong7.

slummen boRtom poolen. – Jag hade rum på tredje eller fjärde våningen mot 
parken med swimmingpool där livré klädda kypare gick omkring och serverade 
drinkar till västerlänningar och rika bengaler. Bakom poolen finns palmer 
och sedan finns ett staket och taggtråd. Jag såg kläder som hängde till tork 
på taggtråden. 

– Bortanför taggtråden är det ett stort slumområde, där folk lever i små 
hyddor av lera och bambu. En söndag gick jag in i den där slummen och 
gick så jag kom bakom poolen och började snacka med de här människorna. 
De som hade jobb tjänade mindre per dag än vad kaffet och bullen som jag 
åt till frukost kostade. En natt där kostade mer än deras månadslön, kanske 
en årslön. Då börjar man undra vad man sysslar med. Då är man på sätt och 
vis lika korrumperad som alla andra som man skäller på. På de rika i västra 
Bangladesh.

1

Ett svårlöst dilemma enades Hermes, Kassandra och Jason om. På utrikes 
uppdrag är man ofta hänvisad till en utsiktspunkt på mycket långt avstånd 
från det man vill betrakta. 

I avsnittet Styrande intressen behandlas dilemmat, att reportern kan kän na 
sig tvungen att välja mellan att antingen avstå från att undersöka och rap-
portera om ett ämne eller finna sig i de omständigheter som råder. När det 
gällde pressekreteraren som ville sälja minsitern, valde Kassandra att avstå från 
att göra något porträtt, medan hon tycker de är rätt att exempelvis bevaka 
hjälpsändningar i samband med svältkatastrofer, även om fältarbetet delvis 
sker på andras villkor.
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gäster i andras verklighet

Det är inte nödvändigt att resa till andra sidan jordklotet för att få sällsamma 
upplevelser. Som reporter har man ibland privilegiet att få närvara i samman-
hang och möta människor som ger intryck för livet.

Penelope är helt klar över vilken stund som varit den största under hennes 
50 år i yr ket. Hon hade då återvänt till reporterarbetet efter den långa perio-
den, då hon inte vågade träffa människor och än mindre intervjua någon och 
därför redigerade i stället. 

en stoR stund. När hon åter vågade sig ut från redaktionslokalerna blev Pene-
lope så småningom något av tidningens expert på täta möten, ofta med utsatta 
människor. En av hennes reportageserier handlade om barncancer.8 

Efter ett antal år ville hon följa upp sina artiklar, ta reda på hur det hade 
gått för famil jerna. För de flesta hade det ordnat upp sig och barnen mådde 
bättre eller var helt friska. Men inte för alla. I en familj hade den yngsta sonen 
länge varit svårt sjuk och Penelope hade träffat dem flera gånger under pojkens 
sjukdom. När hon skulle göra sina uppfölj ningsreportage var pojken död. 

– Då tänkte jag att man kan inte bara tala om de hurtiga fallen. ibland går 
det inte bra, och då måste man kunna tala om det också.

Efter sonens död hade föräldrarna, hans två systrar och lillebror gjort sig 
av med lä genheten och alla sina möbler. De stod inte ut med att bo kvar. I 
stället skaffade de sig en husvagn och flyttade in i den på en campingplats.

– En kväll kom jag upp till dem, och det var så fantastiskt. Det snöade 
stora flingor och så såg man den lilla vagnen stå där och lysa på långt håll. 
Fotografen han hade ju bråttom. Pang på, en bild i tältöppningen. Sen gick 
han och vi fick vara ifred. En fantas tisk kväll, som jag minns som den finaste 
grejen under hela mitt liv, det halvsekel jag hållit på med journalistik.

Familjen berättade för Penelope och hon antecknade hur föräldrarna och 
syskonen hade haft det sedan pojkens död. Eftersom de hade träffats tidigare 
var det en trygg stämning. De visste att Penelope skulle låta dem läsa vad hon 
hade skrivit, innan det kom i tryck. Hon ville göra det ordentligt och tog en 
av sina lediga dagar för att skriva reporta get.

– Då tänkte jag; åh vad jag är lycklig som har det här jobbet. Även om det 
var sorgligt och vi hade suttit där med trillande tårar, så tänkte jag att jag var 
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lycklig som fick skriva om det. Jag visste att det var saker som många människor 
skulle ha nytta av att få läsa om. Just den där jublande känslan av att få skriva 
sånt här, det har varit det bästa med jobbet.

1

Penelope berättade om sitt livs bästa yrkesupplevelse redan under gruppens 
första möte. Ett halvår och sex möten senare hade många samtal handlat om 
besvärligheter i jobbet. Därför hade jag föreslagit att reportrarna skulle fundera 
över tillfällen när de verkligen hade haft glädje av sitt yrke.

Det planerade samtalsämnet fick vänta den gången. När vi möttes medde-
lade Juno att hon hade sagt upp sig. Hon stod inte ut längre, därför att hon 
kände det som om redak tionsledningen och hon själv hade fullständigt olika 
uppfattning om hennes jobb skulle skötas. Arbetsledningen var, ansåg hon, 
inte intresserad av att ta vara på hennes kunska per. Motvinden var för stark, 
därför hade hon beslutat att inte fortsätta.

pRiVilegiet att lyfta fRam. Juno hade trots detta funderat ut en situation då hon 
hade trivts med jobbet. Hon berät tade om den sedan Simson bekänt, att han 
tyckte bäst om när han fick trycka till någon ordentligt. Juno bemötte honom:

– Jag tycker tvärtom. Det är de tillfällen när man får chansen att lyfta fram 
någon som är tillfredsställande.

Den situation hon tänkte på var när regionens sjukhus skulle bantas och 
flera inrätt ningar läggas ned. Både folk i allmänhet och personal, var kritiska 
till de planerade ned dragningarna. Juno skulle få träffa några undersköter-
skor, men hade inga höga för vänt ningar på mötet. Många reportrar har den 
erfarenheten att anställda i sjukvården ogärna uttalar sig om förhållanden på 
sin arbetsplats. Särskilt inte om de ombeds uppge sitt namn.

– Men så var det några unga tjejer, som tog upp små lappar ur jeansfickan. 
Där hade de skrivit saker som de tyckte var viktiga att få fram. De var mycket 
allvarliga och röda om kinderna. Det handlade också om patienterna, att man 
måste tänka på dem.

– De ville framträda och de ville få detta sagt och de hade skrivit upp det 
hemma, så de skulle vara säkra på att få med allting. 

– Det var... det var euforiskt. Då kan man känna att man ändå har någon 
slags funk tion. Detta att föra någons talan.
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något Höll på att Hända. Även Alkestis mindes en facklig protest. Det var i bör-
jan av 1990-talet och LO häv dade att SAF testade lagen om anställningsskydd. 
Närmare hundra personer hade sagts upp på Bruket.

– Alla sades upp utan grund. Skälen som angavs var att de ägnat sig åt 
fackligt arbete, inte varit tillräckligt samarbetsvilliga eller bara varit hemma 
med sjuka barn.

Till slut ilsknade bruksarbetarna till, och en majmorgon ringde någon 
till redaktionen och sa, att nu är det vild strejk. Maskinerna, som skulle gå 
dygnet runt, stod stilla. Vilket bara det räknas som en ekonomisk katastrof. 
Alkestis och en fotograf åkte iväg till Bruket. Liksom alla andra journalister 
blev de avvisade i vakten. De fick hålla sig utanför höga staket och grindar. 
Fackordföranden kom ut till journalisterna och förklarade att han inte hade 
något med saken att göra, inte ”officiellt”. På långt håll, genom stängslet kunde 
Alkestis och de andra se de strejkande.

– Då satt 200–300 man på gräsmattan den där otroligt vackra majmorgo-
nen. Under björkarna. Kunde ha varit en enorm utflykt. De satt på huk i gräset 
och gjorde ingenting. Det var enormt laddat, nästan som i kyrkan. 

Någon av journalisterna viskade ”Få se nu vad som händer. Tror ni de håller 
ut?”. Efter en stund kom informationschefen, en före detta sportjournalist, ut 
från kontors byggnaden och gick fram till de strejkande på gräsmattan. Alkestis 
kände igen informa tionschefen från den tid han arbetade som sportjournalist. 
Hon noterade att nu var han klädd i mörk kostym. Fotograferna siktade med 
sina teleobjektiv för att fånga morgonda gens bild till första sidan.

– Vi var så långt ifrån att vi inte hörde ett ljud. Så såg vi honom stå och 
peka med hela handen. Han orerade i fem minuter. Ingen reste sig. På två 
tre minuter hände ingen ting. Det syntes att informationschefen blev osäker. 
Sedan var det någon som började röra sig uppåt. Sen reste sig allihopa och 
lunkade in i fabriken igen. Så var det över.

Alkestis mindes närvarokänslan i den laddade situationen. Hon beskrev 
det också som en scen ur en film: de strejkande så långt borta att inga ljud 
nådde reportrarna och foto gra ferna på andra sidan staketet. Åskådarna som 
inte kunde göra något annat än betrakta.

– Sen fick de kicken. Då var det bara en process, när de åkte ut.
Hon talade inte om händelsen som politisk, som en situation när det stod 

och vägde mellan bruksarbetarna och och brukets ledning, men den osäkra 



206

utgången måste ha gett situationen extra laddning. Plus detta att hon inte 
kunde tala med de strejkande, inte höra vad de sade till varandra och till 
informationschefen.

– Det är en sådan där känsla som jag kan känna långt, långt efteråt. Jag var 
med då. Jag stod faktiskt där och såg det.

1

Till reportrarnas främsta yrkeskunnande hör att ta sig fram i mer eller mindre 
främmande miljöer och etablera tillräckligt bra kontakt med människor för att 
de ska meddela tillräck ligt mycket information och på ett tillräckligt intressant 
sätt för att reportern ska kunna be rätta en tillräckligt intressant historia.

Många exempel och samtal vittnar om att det som kallas för undersökan-
de – och allra helst av slöjande – journalistik ses som den mest kvalificerade 
formen av journalistik. Detta kan upplevas ytterst frustrerande av reportrar 
som av många skäl har små möjligheter att leva upp till sin föreställning om 
hur yrket egentligen bör utövas.

En del av journalistikens uppgiftslämnare – kanske de flesta numera – har 
ett intresse av att sprida information eller åtminstone av att styra den. Kas-
sandra berättar om svårighe terna att värja sig. Hon har tidigare noterat att 
det inte förefaller vara så särskilt svårt att placera material i massmedierna. 
Politikern med sitt spädbarn på armen är ett exempel. Det finns många fler.

Allra svårast att stå emot är i lägen, när det verkar som om alla har att vinna 
på ett sam arbete. Jason tyckte Kassandra var lite överdriven som inte ville por-
trättera en minister bara för att ministerns pressekreterare hade fått samma idé. 
En liknande ordväxling hade Nestor och Simson i avsnittet Stolt lus i fanan, 
där Simson tyckte det hade varit ganska praktiskt med kommunalrådet som 
gav reportrarna diktamen, medan Nestor å sin sida kom fram till att det var 
ett helt oacceptabelt arbetssätt.

Ett rakt motsatt läge inträffar då reportrar möter människor som är ovana 
vid kontakter med massmedier och kanske inte själva kan överblicka kon-
sekvenserna av att framträda – eller av att avstå från att framträda. Nestor 
berättade vid ett tillfälle att han ibland mått illa av att locka ur människor 
deras tan kar och känslor.

– Det blir allt svårare med åren. Ibland har människor klätt sig fina när man 
kommer susande. Så tar man det man vill ha. Sen goodbye.
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Alkestis tyckte att man som mogen och erfaren reporter måste kunna kom-
ma till ny hetschefen och meddela att ett jobb som ska bli tio rader i tidningen 
tog två timmars fält arbete, därför att pensionärerna hade dukat upp ett helt 
julbord.

– Men det krävs lite styrka.
Både Alkestis och Nestor har hela sitt yrkesliv som reportrar arbetat på min-

dre orter. De träffar ofta människor som de skrivit om i andra sammanhang. 
Akilles situation är en annan. Som riksreporter löper han inte särskilt stor risk 
att stöta på de privatpersoner han låter framträda i sina inslag. Kanske är det 
en av orsakerna till att han inte föreföll fundera över vad ett teve-framträdande 
hade kunnat betyda för den sjuke pensionär, som han tyckte sig behöva för att 
bekräfta oegentligheter han misstänkte hade ägt rum under andra världskriget.

Syntes

Om att tillåta sig uppröras och vredgas

Den som då vredgas över sådant som man bör vara ond på och gör det gentemot de 
rätta personerna, på ett riktigt sätt, vid det rätta tillfället och under en skälig tidsrymd, 
är föremål för beröm. Han måste väl då också vara godlynt, eftersom godlyntheten 
beröms. Den godlynte vill nämligen vara lugn och inte ryckas med av sina känslor 
utan vredgas på ett förnuftigt sätt, över sådana ting och för så lång tid som förnuftet 
bestämmer. Och snarare tycks han fela i riktning mot brist på vrede, eftersom en 
godlynt person inte är hämndlysten utan snarare förståelsefull.9

Under insamlingsarbetet kan en reporter betrakta sig som en utlöpare med 
främsta syfte att förse sin arbets- eller uppdragsgivare med stoff, som därefter 
andra medarbetare föräd lar och blandar till en komposition, vilken möter 
publiken i form av exempelvis en mor gontidning eller ett nyhetsprogram. 

Reportern kan också anse sig vara en utforskare av verkligheten; en som har 
ett avtal med en organisation för att denna mot viss kompensation ska för-
packa och förmedla re porterns gestaltade skildringar av forskningsresultaten.

Två ganska olika perspektiv på arbetet. Mellanlägen förekommer och en 
och samma yrkesutövare kan också inta olika positioner i olika sammanhang 
och tidsperioder. Möjligt är också att en reporter uttrycker snarare den attityd 
hon finner lämplig än den inställning hon verkligen har. Ord som självständig, 
källkritisk och integritet hörs inte så sällan när massmediebranschens företrä-
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dare pratar om journalistik. I reporterns praktik visar det sig att begreppen 
kan stå för lite av varje. Bland annat beroende på styrkeförhållandena mel-
lan reporter, uppdragsgivare och källa. Mannen som tack vare Nestor slapp 
sova ute i vinterkylan var en källa, en som behövde hjälp, men de vanligaste 
källorna är sådana som själva har starka resurser för att styra när, var, hur och 
vad det berättas om dem. 

Insamlingsarbetet är en verksamhet där många intressen möts, både öppet 
och i det fördolda. Kassandras vrede mot ministern skulle kunna tolkas som 
ett uttryck för stolt het. Kan också vara det. Men frågan är om hon skulle ha 
agerat lika kraftfullt mot minis terns pressavdelning om hon inte hade haft 
en egen stark uppdragsgivare. Reportrar ris kerar förledas tro att de utövar sin 
integritet gentemot starka källor när de lika gärna kan vara verktyg i maktspel 
mellan överheter med målsättning snarare att styra och dölja än att upplysa. 
Hur svag reportern är visar Jasons erfarenheter i samband med doku men tär-
filmpro jektet. En lång period kunde han agera inflytelserik och resursstark, 
men i samma ögonblick som uppdragsgivaren sparkade honom öppnades 
falluckan och Jason förlorade all auktoritet. Kassandra drabbades inte av något 
lika dramatiskt men erfor ändå med viss smärta vad det innebär att jobba utan 
en stark uppdragsgivare, när även hon övergick till deltids fri lansarbete. Vid ett 
tillfälle skulle hon intervjua en känd skådespelare för en rätt liten tid ning. De 
träffades på restaurang och Kassandra ville äta innan hon började intervjua. 
Ganska snart efter sista tuggan började skådespelaren gäspa och titta i taket. 
Kassandra är övertygad om att han inte skulle ha gjort det, ifall intervjun hade 
varit för hennes ordinarie uppdragsgivare.

– Jag kände då hur mycket jag tidigare har fått gratis.
Hur djupt rotad föreställningen om avslöjandet som reporterskapets främ-

sta ändamål är, visar Merlins och Vestas besvikelse över att inte lyckas avsätta 
personer med sina ar tiklar. Man kan också se Emblas resonemang om hur 
mycket text de faktiskt producerar som ett inverterat erkännande av att det 
är avslöjandet som är alltings mått. 

Om reportern riskerar att själv reduceras till ett verktyg i händerna på olika 
intressen med goda resurser, så finns också människor och sammanhang som 
tvärtom riskerar att bli exploaterade av reportern – oavsett denna agerar utifrån 
en egen övertygelse eller som ett redskap för sin uppdragsgivare. Eller utifrån 
en kombination av intressen. En typisk situation är denna:
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Mediet låter en reporter söka upp en intervjuperson för att be om en in-
tervju. Personen är egentligen ovillig att framträda i mediet, men reportern 
lyckas övertyga personen om att de två tillsammans ska åstadkomma en rätt-
visande skildring av personens omstän digheter. Intervju och övrigt fältarbete 
genomförs och bägge är nöjda. Tillbaka på redak tionen skriver reportern sin 
artikel och lämnar den därefter till sin chef. Chefen än drar ingressen och 
sätter en rubrik som går stick i stäv med reporterns intentioner och den över-
enskommelse hon träffat med personen. Om reportern upptäcker detta före 
publicering kanhända hon protesterar. Det förändrar ingenting. Artikel och 
bilder går till redigering och redigeraren behandlar materialet i enlighet med 
chefens instruktioner. Artikeln publiceras. Personen blir besviken och arg, 
ringer kanske och skäller på re portern, som inte har hållit sitt löfte. Reportern 
försvarar sig med att hon inte har något inflytande på redigeringen; att själva 
texten inte är så annorlunda jämfört med vad de kom överens om.

Resultat: Reportern känner med sig att personens ilska är befogad. Men 
skadan är redan skedd och reportern är beroende av sin chef för nya uppdrag. 
Därför ställer hon inte till med något stort bråk, än mindre säger hon upp sig. 
Personens tilltro till massmedi erna minskar ytterligare, men hon är redan för-
brukad. Behöver mediet använda perso nen en gång till finns andra reportrar 
att skicka. Proceduren – eller för att tala med Wittgenstein, språkspelet – kan 
börja om.

Slutsats: Både svaga reportrar och svaga källor kan systematiskt användas av 
en organisation som vill producera artiklar, inslag och program, vars innehåll 
och perspektiv ingen tar ansvar för.

Typfallet jag här anför förekommer i olika varianter och i olika medier. 
Perseus och Sigyn har bägge varit med om att deras texter publicerats i en 
helt annan version än den som de lämnade ifrån sig10. De har skämts inför de 
människor som visat dem förtroende. 

För vissa medieföretag är den idealiska reportern en som sätter hela sin 
personlighet i tjänst hos uppdragsgivaren; för att skaffa fram den önskade 
historien. En sådan reporter kan skratta, gråta, tjata, böna – kanske rentav 
uppträda en smula hotfullt – för att komma till målet; storyn. Hon ska inte 
fundera varför eller grubbla över vad som händer sedan; endast utföra och 
expediera beställda varor.
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I många fall behöver inte reportern hantera någon hotande konflikt. Jobbet 
kan i har moniska skeden utövas som just en forskningsresa genom tillvaron, 
men med kravet att prestera berättelser. Utforskandet kan innehålla mycket 
av lust och upptäckarglädje, som när Kassandra förstod att hon bevittnade 
en demokratis födelse, Penelope fick tillbringa en vinterkväll i husvagn, Juno 
träffade de modiga sjukvårdsflickorna och Alkestis blev vittne till när bruks-
arbetarna nästan gick i strejk. 

Någon gång inträffar också de möten ansikte mot ansike som Zygmunt 
Bauman be skriver som hotet mot varje organisations normer och regelsys-
tem. I mötet med Den Andre upphävs gränsen mellan uppdragstagare och 
individ.11 Yrkesutövaren blir män niska med de moraliska utmaningar och 
det ansvar som därmed följer. Dessa möten be höver inte vara behagliga. För 
Nestor innebar mötet med den bostadslöse en hel del irrita tion. När Her-
mes drabbades av insikt om likheten och skillnaden mellan honom själv och 
människorna på andra sidan taggtråden bortom bassängen, kände han sig 
korrumperad. Och värjde sig.

Rättesnören och ståndpunkter
Följande värderande omdömen och åsikter, i koncentrat, framfördes också i 
anslutning till exemplen i sammanhanget Källor och insamling:
3 Bra journalistik ska ge effekt, t ex få bort misshagliga personer 
3 Reporterns uppgift att låta människor komma till tals.
3 Reporterns uppgift att berätta sådant som andra kan ha nytta av att få veta.
3 Reporterns njutning att faktiskt få vara på plats.

Meningsskiljaktigheter
Initiativet till artiklar får inte komma från pressekreterare ansåg Kassandra, 
medan Jason tycker att det inte har så stor betydelse. Är idéerna bra, så spelar 
det mindre roll vem som är upphov till dem.
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1  Axberger, Hans-Gunnar (1994) s 27, Pressetik. Pressetiska konflikter, regler och synsätt, Juristförlaget, 
Stockholm

2  3-02-04

3  3-02-03

4  3-02-07

5  3-02-08

6  3-01-04

7  3-02-19

8  1-01-07

9 Aristoteles, NE, s. 114

10  2-13-05

11  Se teorikapitlet för ett resonemang med utgångspunkt i Baumans Postmodern etik.
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kApITel 9: geSTAlTnIng Och publIk

med ändlöSA bAllAder

Publiken är en känslig punkt för alla reportrar. Det är svårt att hävda att man 
har något viktigt och intressant att komma med, när marknadschefen, som 
han gjorde för Alkestis, visar vikande upplagesiffror. Åsikter och värderingar 
må ligga ljusår från va randra, och skälen varierar, men ett har reportrar och 
medieföretagare gemensamt; de vill att många människor ska vilja ta del av 
journalistikens berättelser. Utan massor inga massmedier. 

Men kravet på denna masspubliks storlek varierar. Av tradition har det ex-
empelvis varit helt acceptabelt att endast en bråkdel av dagstidningens läsare 
intresserar sig för le dar- och debattartiklar. Även kultursidorna har ansetts 
värdefulla, trots att de aldrig lockat lika många som sportsidorna. Och pro-
gram i licensfinansierad radio och teve har inte en bart värderats med hjälp av 
publikmätningar.

Reporterns uppgift att framställa berättelser för massmediernas publik är 
densamma som alltid. Där har ingenting för ändrats. Men massmedieförtagens 
affärsintressen skärper kraven på his toriernas precision. Allt oftare talas det 
om mallad journalistik, och det gäller inte bara ut rymme och pre sentation 
utan i hög grad också innehållet. ”Ljuset i tunneln”, ”Rekord i... (vad som 
helst men gärna något ruggigt)” och ”Löftesbrytare (alternativt lögnare eller 
re gelbrytare) avgå!” är tre av de vanligaste schablonerna för journalistikens 
berättelser.

Storyns överhöghet

Akilles har i flera samtal framhållit att han ständigt letar efter stories och 
extrema händelser. Han tycker det är helt fel att först bestämma ett tema och 
sedan försöka kon kretisera detta tema med exempel och berättelser. Historien 
ska komma först, sedan får man fundera över vad den kan betyda, anser Akilles 
som är etablerad och respekterad som undersö kande reporter. 
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Sigyn arbetar som reporter på en veckotidning, en verksamhet som bland 
journalister inte är lika ansedd som ett jobb för något magasinprogram med 
samhällsinriktning. Sigyn och Akilles var inte med i samma samtalsgrupp 
och känner inte varandra. Det finns dock klara likheter i deras sätt att utöva 
sitt yrke; även Sigyn söker exempelvis ofta i lokalpres sen efter historier som 
hon kan utveckla och återanvända. Men de måste anpassas och be rättas efter 
ett viss mönster.

ljuset i tunneln. Redan vid denna grupps första möte då temat var Vad en bra 
reporter bör kunna berät tade Sigyn om sitt jobb som veckotidningsreporter. 
Närvarande var också dagspressre portrarna Vesta, Hektor och Embla samt 
frilansen Perseus och före detta dagspressrepor tern och nuvarande utbildaren 
Merlin. 

Sigyn har själv tidigare arbetat i dagspressen i många år och tyckte det var 
skönt att nu slippa hålla sig till en viss, mycket begränsad längd på artiklarna. 
I veckopressen hade hon fått mer utrymme för sina texter och dess utom mer 
tid. Dessutom anses artiklarna så viktiga att chefredaktören ofta läser och 
diskuterar dem flera gånger innan de går i tryck, berättade hon. Ett reportage 
som hon nyligen hade blivit klar med handlade om en takläg gare som fallit 
ner och skadat ryggen illa.1 Nu hade han genomgått ett antal operationer och 
kunde visserligen inte röra benen, men var så stark i armarna att han ”...liksom 
drar sig uppför stegen och kryper på taken”. Ett annat reportage handlade 
om en kvinna i 40-årsåldern, som haft två hjärnblödningar. Den första satte 
henne i rullstol i sju år och efter den andra förlorade hon talet. Men hon kom 
igen efter bägge och arbetade nu i sitt gamla yrke, som frisör. 

På frågan om det måste vara lyckligt slut på berättelserna svarade Sigyn, 
att så är det, eller om inte helt hänryckt så ”åtminstone något ljus i slutet av 
tunneln”. Merlin och Vesta protesterade och sa att så där ”är ju inte verklig-
heten, för den slutar ju hemskt ibland”. 

– Ja, replikerade Sigyn, men den verkligheten har inte vi.
Med mycket distans och viss skärpa i tonen utvecklade hon synsättet hos 

ledningen för veckotidningen där hon jobbar.
– Folk får inte bli deprimerade av att läsa. Då köper de inte tidningen. 

Det är mycket stränga regler och det har varit ännu mer. Vi kan ju skriva om 
hemska saker, om folk som förlorar ett barn eller så, men det måste finnas ett 
hopp. Det får inte sluta i förtvivlan. Då gör vi inte jobbet.
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Perseus påpekade att Sigyn å andra sidan inte behövde hålla sig inom 3000 
tecken, en vanlig gräns för nyhetsartiklar. En redaktionsledare som de alla 
kände till hade visserligen redan 15 år tidigare talat mycket om att satsa på 
”läsning”, alltså längre berättande artiklar. Under åren hade han enligt re-
portrarna fortsatt tala om detta samtidigt som han drog ner på resurserna för 
featurejournalistik och satsade mer på sportnyheter.

Perseus:
– Då sa han att kvinnor läser mest. Därför gäller det att fånga den gruppen 

bland pre numeranterna. Kanske är det inte kvinnan i familjen som bestämmer 
vilken tidning man ska ha, men å andra sidan så finns det många ensamstående 
kvinnor, som själva be stäm mer om de ska prenumerera eller inte.

I det perspektivet, menade Perseus, borde det kunna bli en lönsam affär att 
satsa på material som i veckopressen, men utan att binda sig vid ett lyckligt 
slut. Men hans erfa renhet var att dagspressens redaktörer inte resonerar så 
utan framför allt prioriterar korta texter. Vesta tyckte det var ett problem att 
på hennes redaktion ställdes inga kvalitetskrav; att den en skilda reportern helt 
och hållet satte nivån själv.

På Sigyns redaktion var det helt annorlunda, berättade hon. 
– Reportagechefen läser, chefredaktören läser och på centralredaktionen 

läser dess utom alltid minst en. Och så skickar jag nästan alltid texten till den 
jag har intervjuat. När det gäl ler vanliga människor skriver jag aldrig känsliga 
saker, som de inte vill ha med. Jag tar aldrig med något som kan skada någon.

besViken omskRiVen. Men det händer ändå att de som Sigyn intervjuar blir be-
svikna, när de får läsa vad hon skrivit. En kvinna som hade tillbringat andra 
världskriget i Polen tyckte att Sigyns berät telse om hennes upplevelser var 
alldeles för ytlig.2 Sigyn sa själv att hon förstod att kvin nan tyckte så.

– Med ett sånt öde som hon hade så hade man ju kunnat skriva en bok 
om henne. Men hon var ju medveten om vad det handlade om. Hon ville att 
jag skulle koncentrera mig på det där hemska i Polen när hon var liten, men 
jag skrev ju om hela hennes liv. Hon växte upp i England och träffade sin 
man och var ute och reste i Europa. Sedan gjorde hon en massa roliga saker 
i Sverige. Jag skrev om allt men hon ville att jag skulle koncentrera mig på 
hennes barndom.
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Den gången ändrade inte Sigyn sin text, men hon tog illa vid sig av kritiken.
– Ja, jag blev ledsen att hon inte tyckte om det jag hade skrivit, men jag 

blev inte för krossad. Jag pratade med min chef om det och vi pratade på re-
daktionen. De tyckte inte att det var ytligt, men någon förstod varför. Att det 
var så mycket hemskt som hon hade varit med om, att hon kanske ville ha det 
koncentrerat där. Men intervjun var inte sådan. Hon var rätt svårintervjuad.

Merlin inflikade att enligt hans uppfattning, och enligt en ”amerikansk 
guru på por trättskrivning”, så ska alla intervjupersoner ha klart för sig att det 
inte är de som bestäm mer hur gestaltningen ska bli.

– Det jag ska servera är inte deras anekdoter. Jag använder historierna som 
hjälp. Sedan ska jag servera en story. Ingen annan.

få nekaR inteRVju. Ungefär ett och ett halvt år senare hade gruppen sitt sista 
möte. Temat var ”Samtalet som arbetsmetod” och jag hade med mig ett färskt 
nummer av Sigyns tidning, där hon hade med ett porträtt av en kvinna. Idén 
till reportaget hade Sigyn fått från en lokaltidning, som berättat om kvinnans 
liv.3

– Hon åkte som ung flicka till Schweiz och jobbade där och sen åkte hon 
vidare till Japan och jobbade där. Sen träffade hon nån karl där från Nigeria. 
Han var läkare i Nigeria, så då åkte hon dit. Då var han inte alls läkare och 
hade både fru och älskarinna. Sen har hon adopterat tre barn från Etiopien. 
Ett äventyrligt öde. Så jag ringde och frå gade om jag fick komma och intervjua 
henne, och det fick jag. Så jag åkte dit, hem till henne.

Sigyn hade inte behövt tjata för att få komma. Kvinnan välkomnade henne 
direkt.

– Det gör de flesta. Helt otroligt, men det gör de faktiskt. Sällan som någon 
säger nej.

Merlin trodde att som Sigyn jobbade det är sånt ”som alla tigger och ber 
att få tid till på en normal redaktion”.

– Du har ett glassigt jobb.
 Förutsättningarna den här gången hade varit att Sigyn intervjuat kvin nan 

i två timmar och sedan skrivit artikeln med stöd av bandinspelning och an-
teckningar från samtalet. Hon var själv inte helt nöjd med resultatet.

– Ibland är jag nöjd, men här fick jag vänta en månad innan jag skrev ut 
det, för jag hade en massa annat att göra. Då blir det aldrig så bra.
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Embla inflikade att det kanske kan vara en fördel att man hunnit göra sig 
av med den första entusiasmen över ett möte, innan man börjar skriva. Men 
Merlin hade en annan uppfattning.

– Man får mycket större prestationsångest. Har man haft så himla god tid 
på sig och hunnit tänka igenom, så blir det jobbigt, tror jag.

Till artikeln hörde några foton på kvinnan och hennes barn. Sigyn berättade 
att hon hade fått lov att ge barnen 20 kronor var för att de skulle ställa upp på 
bild, vilket Merlin betecknade som ”helsjukt”. Sigyn medgav att det händer 
lite då och då att människor vill ha betalt för att bli intervjuade. Hon tillade 
att det är svårt att förklara för människor att i vissa sammanhang, då tidningen 
annonserat efter berättel ser ur livet, så utgår ersättning men inte annars. 

Merlin, som läste artikeln samtidigt som samtalet pågick, un drade hur 
Sigyn kunde skiva att kvinnan var ”söt, glad och energisk”. Nu föreföll det 
som om han ansåg att Sigyn lagt ned för lite tid på reportaget.

– Att hon är söt kan du eventuellt bedöma. Glad möjligen. Men energisk, 
vad fan vet du om det efter två timmars jobb?

Sigyn ansåg att det hade hon faktiskt vissa belägg för, eftersom kvinnan 
var ensamstå ende mamma till tre tonårsbarn, hade hand om ett fosterbarn, 
var ordförande i Rädda bar nen, jobbade hårt i sitt yrke och dessutom bakade 
massor av bullar. Hon tillade, kanske lite irriterat:

– Alltså, jag står för den här artikeln.

1

Att stå för sin artikel är för Sigyn inte liktydigt med att ha ett oskuldsfullt 
förhål lande till sin redaktionsledning, eller att försvara allt annat som finns 
tryckt i samma tid ning som hennes egna texter. Kanske hade hon ändrat upp-
fattning sedan gruppens första möte, då hon ju ut tryckte sig ganska positivt 
om sin redaktionsledning. Vid detta sista gruppmöte förhöll hon sig hur som 
helst ganska kritisk. 

bRutet löfte. Perseus berättade under samma möte att han vid ett tillfälle sålt 
en por trättartikel till den tidning där Sigyn arbetar. Artikeln handlade om 
en kvinna som efter ett långt och mödo samt arbete och med stöd av RFHL 
hade lyckats ta sig ur ett läkemedels missbruk. Perseus hade övertalat henne 
att ställa upp på intervjun och hon hade efter viss tvekan gått med på det, 
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därför att hon ville det skulle bli känt att RFHL fanns och kunde hjälpa. När 
texten publicerades var alla problemen strukna ur artikeln och även det som 
handlade om RFHL.4

– Det var alldeles för otäckt för våra läsare, kommenterade Sigyn syrligt.
Artikeln illustrerades av en stor bild på kvinnan som kramas av sin fästman 

och rubri ken gick på temat ”Kärleken till Putte gjorde mig frisk”. 
– Kvinnan hade läst min text och godkänt den. Det var min enda tröst. 

Hon hade sett vad jag från början hade skrivit. I själva verket var det kärleken 
som hade gjort henne sjuk. 

Merlin och Embla tyckte det var upprörande hur Perseus text hade miss-
handlats.

Embla:
– Det är väl sista gången du säljer jobb dit?
Merlin:
– Det är ju för jävligt. Jag hade löpt amok om jag hade varit du. Alltså, fy 

fan vad arg jag hade varit.
Sigyn:
– Det där har hänt mig också. Många gånger. Att de hackar sönder det. 

Och då blir det inget sammanhang och ingenting, och så står man där med 
sitt namn. Man får själv ringa och be om ursäkt.

 I Perseus fall blev det inte av att han gjorde någonting. Han hade tänkte 
ringa tid ningen och klaga men kom sig inte för.

– Jag bara suckade tungt. Jag tänkte att från det här går man vidare. Jag borde 
ju ha ringt henne. Men jag bara ruskade på mig och gick vidare. Egentligen 
borde jag ju ha tagit kontakt, men det hade inte hjälpt. Inte ett dugg.

Men kanske kunde det ha varit till viss tröst för henne, eller åtminstone 
för Perseus själv, tyckte Embla. Sigyn ansåg att Perseus borde ha ringt och 
förklarat för kvinnan att det inte var hans fel, att artikeln såg ut som den 
gjorde i tidningen.

 Embla:
– Så är det ju alltid, det här med redigeringen är ju... 90 procent av klago-

målen som kommer till tidningen handlar ju om redigeringen, om rubriker 
som är fel. Det har folk lärt sig säga ”jag vet att det inte är du som sätter 
rubrikerna men...”

Hektor däremot, varnade för att klaga alltför mycket på redigeringen.
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– Tänk om det är så att redigerarna har rätt, att de har rätt i den meningen 
att de har rätt bild av läsarna, att det är den texten som de har förvanskat din 
text till.

Perseus:
– Jag tror det var chefredaktören som redigerade den där artikeln. och jag 

tror att hon tänkte så. Men det beror ju på att hon, och kanske tidningen 
som helhet, systematiskt un dervärderar läsarna genom att inte ta med det 
som är jobbigt.

Hektor framhärdade:
– Men du förutsätter ju att vi reportrar har rätt. Kan det vara så att vi har 

fel, att vi skri ver för många grejer. Det här är en person som har en spännande 
historia tycker du, men det är ingen som läser den.

Sigyn opponerade sig och påpekade att det är skillnad mellan dagspress och 
vecko press. I en veckotidning läses alla artiklar.

– Från A till Ö. Det kvittar hur långt det är.
Embla föreslog att man skulle försöka ”smyga in bra artiklar med lite in-

formation” för att bryta mot människors förväntningar på vad veckopressen 
ska innehålla. Hektor an förde att skillnaden mellan dagspress och veckopress, 
är att i morgontidningen är repor trarna privilegierade.

– Vi kan ju skriva vilket skit som helst. Hur seriöst som helst och hur tråkigt 
som helst. Och vi får in det.

Perseus påminde om att veckopressen gärna arbetar med läsvärdesunder-
sökningar, och att chefredaktören på en veckotidning där han arbetat var 
ytterst konsekvent.

– De hade två bedömningar, dels hur bra en artikel var, dels om man läste 
den hela vä gen ut. Barn och dramatik fick alltid femmor på båda värdena. 
Det är en bra grej, men man får inte låta sig styras helt och bara satsa på barn 
och dramatik. Man köper ju tid ningen för att den har olika sidor, även de 
grejer som har treor är bra.

Hektor tyckte att man åtminstone borde kunna strunta i det som kom på 
38:e plats och satsa på de tio främst placerade, men Perseus upprepade att 
enligt hans erfarenhet så var det nog bara de två första som chefredaktören 
ville ha med.

– De och så lite ”plock”.
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Kanske är det så att både veckotidningar och morgontidningar är alltför 
hårt uppstyrda, funderade nyhetsreportern Embla. Kanske kunde det vara 
roligt för morgontidningens lä sare att då och då få läsa en artikel som kunde 
ha publicerats i en veckotidning.

– Då kan man ju förvåna läsarna genom att ha med en sån artikel. Som 
ingen av oss skulle ha skrivit eller formulerat på det sättet, men som folk kanske 
skulle tycka det vore kul att läsa.

Perseus erinrade om att kvällstidningarna redan sedan länge har prövat den 
modellen i sina bilagor. Med växlande framgång.

1

Här framstår ännu en variant på erfarenheter där reportrar känner sig svikna 
av sin arbets ledning – och av sina kolleger redigerarna. I kapitel 7 behandlas 
två fall där Alkestis ar betsledning på olika sätt omintetgjorde beslut som hade 
fattats i samråd med reportern.

Samma vår som reportrarna diskuterade Veckopressens arbetsmetoder gick 
på radions P1 en dokumentärserie av Suzanne Björkman om journalistik och 
journalister. I ett av re portagen beskrevs hur en kvällstidningsreporter råkade 
ut för att en av hennes artiklar än drades, så att andemeningen i den publicerade 
texten blev en helt annan än i den som re portern hade lämnat till redigering. 
Den kvinnliga reportern fick då frågan om hon inte hade protesterat hos 
redigering och redaktionsledning. Det hade hon inte. Hennes svar gick ut på 
att den typen av händelser var så vanliga och inget att göra åt. Det bästa var 
att inte bry sig. Gårdagens tidningar var ändå något passerat, något som bäst 
passade att stoppa i barnens stövlar.

 Man kan förvånas över att Perseus vågade övertala den före detta läke-
medelsmiss brukande kvinnan att ställa upp på en intervju; vågade ge henne 
intryck av att han hade kontroll över resultatet. Borde han inte ha förstått 
vad som skulle hända med texten? Som Sigyn påpekade, så finns det många 
exempel på att reportrars texter når läsarna i en annan form än reportern hade 
tänkt sig. Ett sätt att förhålla sig är att, som Perseus gjorde, be sluta sig för att 
inte sälja mer till den uppdragsgivaren. Men det är beslut som kan kosta en 
frilans mycket i uteblivna intäkter. 
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Superlativer och ytterligheter

I en diskussion med Dafne förklarade Akilles att han, till skillnad från henne, 
inte skulle kunna tänka sig att göra ett reportage om föräldrars sorg efter att 
ha förlorat ett barn i plötslig spädbarnsdöd. Inte ens om tre spädbarn hade 
dött i samma familj, skulle Akilles berätta den historien.

– Det skulle ändå inte ha varit en historia. Inte för mig. Plötslig spädbarns-
död är ett fe nomen som är odramatiskt.

”VäRldsRekoRd i iHjälköRda”. För att förklara hur han menade återkom han till 
ett reportage om lokförare, som han hade varit inne på redan vid gruppens 
första möte. Han hade hört talas om en lokförare i Norrland som hade kört på 
och dödat 11 människor5. Den mannen hade själv avlidit, när Akilles skulle 
göra sitt reportage. Han letade då rätt på en annan lokförare.

Enligt Akilles sätt att se på journalistik, så ska människor och omständig-
heter vara ex traordinära för att han ska berätta om dem

– När jag gjorde det här om tågförarna som måste döda människor, att det 
ingår i deras jobb. Då letade jag efter en kille som har dödat många människor. 
Han hade kört ihjäl fyra stycken, medan det genomsnittliga är att en tågförare 
kör ihjäl en under sin livstid. Det måste vara något speciellt med honom. 
Världsrekord i ihjälkörda.

Dafne replikerade att enligt hennes uppfattning var den inställningen ett 
uttryck för att journalistiken gått snett. Sådan journalistik förmedlar en världs-
bild sammansatt av ex empel på det ofattbara.

– Nej, tvärtom, tyckte Akilles. Exempel på det tydliga.

okänd dRunkningskatastRof. Ett annat reportage som Akilles ville hålla fram 
som exempel på hur han brukade arbeta handlade om en flykting som förlorat 
hela sin släkt, sannolikt i en båtolycka.6

– De har drunknat, 38 personer. På svenskt vatten. En av de största kata-
stroferna på svenskt område.

Dafne höll fast vid sin uppfattning att en av reporteryrkets uppgifter borde 
vara att för söka intressera människor för det vardagliga, men det tyckte Akilles 
drog åt romankonst. När Dafne hävdade att reportern kunde göra dramatik 
av ”vardagstrivialiteter”, proteste rade Akilles.
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– Då fabricerar man ju dramatiken. Och det är det jag inte vill. Jag vill inte 
göra drama turgi. Jag vill att det ska vara dramaturgi.

1

Som framgått söker visserligen både Akilles och Sigyn i lokalpressen efter 
historier att återanvända, och bägge arbetar med ganska fasta kriterier för vad 
som är gångbart. Men det som Sigyn erkänner är ett krav från uppdragsgiva-
ren, framhåller Akilles som sin egen uppfattning. I andra sammanhang har 
dock Akilles medgivit att även han arbetar under viss press. I ett samtal med 
Dafne, som oftast inte arbetar längre än en eller två dagar med varje artikel, 
tog han upp reporterarbetets ramar.

Akilles:
– Man måste ju göra något utifrån den produktionsapparat man sitter 

i. Den drar grän sen. Det är sällan man själv som drar gränsen var man ska 
sluta. Eller vad som egentligen är det intressanta. Man rör sig i ett skikt av 
verkligheten beroende på vilken sorts produk tion man gör.

Den ytterlighets- eller rekordjournalistik som Akilles hyllar är välbekant för 
alla som någon gång arbetat på en redaktion, eller för den delen mer regel-
bundet följt en lokaltid ning. Det kan gälla spridningsområdets högsta solros 
eller konstigaste potatis. Gemensamt för genren är att både berättaren och 
publiken omedelbart vet vad man ska ta fasta på; nämligen det som i något 
avseende är avvikande. Precis som Akilles påpekat är dramaturgin given, vil ket 
visserligen kan vara en trygghet för såväl reporter som publik men samtidigt 
riskerar att överskugga andra, kanske väsentliga faktorer.

En lika ramfast och snart lika traditionsrik genre som rekordjournalistiken 
är den av slöjande journalistiken. Avslöjanden är den mark där kommersiella 
intressen och journa listik tycks förenas fullständigt. De avslöjande reportagen 
är lätta att sälja och lätta att motivera etiskt, så länge den avklädda kan ges 
epitetet makthavare. Men även den avslöj ande journalistiken har sina be-
gränsningar. Formen är ofta lika förut sägbar som rekord journalistiken. Också 
inne hållsligt tenderar den ena historien att bli den andra lik. Endast namnen 
varierar.
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den farliga cynismen

Begränsningarna i den avslöjande genren hindrar inte att den är attraktiv på 
redaktionerna. Möjligtvis är just begränsningen i själva verket en av tillgång-
arna. Den stadiga liturgin underlättar planeringen. Men i alltför höga doser 
kan avlöjandens inge oro, inte enbart hos dem som riskerar att bli utställda. 

 Vid storstadsreportrarnas sista gruppdis kussion var temat ”Reportern och 
cynismen”. Förslaget var Kassandras. Hon hade bör jat bli orolig för vart hen-
nes yrkeskår var på väg. Bland de andra i gruppen – Dafne, Jason, Akilles och 
Hermes – varierade åsikterna.

att fälla ministRaR. Kassandra utvecklade vad hon menade.
– Det är en jargong på redaktioner och bland journalister, som jag ibland 

tycker är otäck. Det är förstås avigsidan på något som är bra, nämligen att 
vara skeptisk. Alla jour nalister är skeptiska, och det ska man ju vara. Men vi 
är oerhört cyniska när det gäller makthavare och politiker7.

Hermes tyckte att det snarast var ”hälsosamt” med den inställningen, men 
Kassandra framhärdade i att journalister nu för tiden har väldigt svårt att er-
känna blotta möjligheten att politiker skulle kunna uträtta något gott. Hon 
tog ett samtal om den dåvarande justiti eminis tern, Laila Freivalds, som ex-
empel. Det var på en tillställning tillsammans med ett sällskap av kolleger, 
och någon framkastade att justitieministern ändå vara ganska bra på sin post.

– Och det blev bara en generad tystnad. Att man inte ska få säga ens det.
Akilles utbrast genast till försvar för kollegernas inställning.
– Alla avskyr henne. Alla ogillar henne. Alla journalister. Hon är så jävla 

obehaglig. En kall människa.
Dafne påpekade att även om Akilles hade rätt, så skulle justitieministern 

kunna vara skicklig i sitt arbete. 
(Skicklig eller ej. Ett år efter detta reportermöte tvingades justitieministern 

lämna sin post. Hon hade, avslöjade journalistiken, varit beredd att bilda 
bostadsrättsförening till sammans med sina grannar för att köpa sin lägenhet, 
trots att regeringens linje var att bi behålla hyresrätter i Stockholms innerstad.)

Reportrarnas därmed något profetiska resonemang övergick från den då 
ännu sittande justitieministerns yrkeskunnande och karaktär till ett mer prin-
cipiellt samtal om förhållan det mellan reporterskap och cynism. Jason hade, 
efter att ha berättat om sitt nederlag med dokumentären om nöjesbranschen, 
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hävdat att det också kan ha sitt berättigande att berätta om det som är he-
derligt och bra.

Akilles framförde en helt annan uppfattning. Även om de allra flesta poli-
tiker beter sig föredömligt, så är det inte de som ska skildras i medierna. Han 
vidhöll sin linje att den avslöjande journalistiken har ett allmänpreventivt 
värde genom att den motiverar maktha vare att hålla sig till reglerna.

Denna pendling i argumentationen; mellan samhällsnytta och underhåll-
ning som yr kesutövandets främsta drivkrafter visar åter något av reporter-
skapets paradoxala position. Någonstans här i närheten har också cynismen 
sin grogrund. Akilles tangerade själv detta dilemma, när han skulle utveckla 
konsekvenserna av att journalistiken – av nödvändighet enligt hans åsikt – 
koncentrerar sig på undantagen.

Kanske inte cynism men en påtagligt anpassad och pragmatisk syn på ge-
staltningen har framkommit under många av samtalen. Jason och Akilles 
har bägge arbetat mycket för samhällsprogram i teve. Redan under första 
mötet lanserade Kassandra ”nötskalet” som dramaturgiskt grepp; att berätta 
en helhet via en del, kanske en detalj. Hon talade som skrivande reporter, men 
Akilles menade att modellen var ännu mer central för teve-dokumentären.

– Där går det inte att göra på annat sätt. Man kan inte göra ett bra teve-re-
portage utan att ha en central person. Reportaget måste bäras av en människa. 
Det betyder att när man är ute och ska göra ett jobb, vad det än är, och det inte 
självklart handlar om en specifik person utan om en företeelse, då handlar det 
bara om att scanna in blixtsnabbt och hitta en centralfigur som kan bära storyn.

Särskilt nöjd var Akilles med den tidigare nämnda lokföraren.
– Därför att han har en så otrolig förmåga att berätta hur det känns, när 

han dödar en människa. Helt sanslöst bra.
Jason påpekade att tevemediets kraft inte bara är av godo när det gäller ge-

staltningen. Vissa kan helt enkelt inte hävda sig i teve, även om de har aldrig 
så viktiga och intressanta saker att säga.

teVe äR säRskilt. En gång arbetade Jason med ett program om ett mord, där två 
personer skyllde på varan dra och bägge friades, därför att man inte kunde reda 
ut vem som hade hållit i vapnet.8 Sändningen var upplagd som ett reportage 
följt av studiodebatt i direktsändning. En juri dikprofessor var inbjuden för 
att representera förnuftet och berätta vad rättssäkerhet inne bär. Jason ville ha 
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en förnuftig och eftertänksam diskussion i studion, men hans kollega ville 
ha känslor.

– ”Det ska vara känslor, annars går det inte fram i teve”, sa han. Så han 
tog dit en skå despelare och ytterligare tre gubbar som var så jävla upprörda.

Juristen framstod enligt Jason jämförd med ”gubbarna” som en snipig män-
niska. En som inte förstod hur det kändes att till exempel vara brottsoffer. 

– Hela den där sändningen gick snett. Juristen var bra när man pratade 
med honom, men med de andra gubbarna som satt och dånade – då gick det 
hela överstyr.

Enligt Akilles bör man dra konsekvenserna av att teve talar till känslan och 
inte till in tellektet och se till att anpassa berättandet till detta förhållande.

– Det går inte att göra något åt, när man har medverkande som kanske har 
mycket att säga men är hopplösa i teve. Går inte att ha såna. Vi diskuterar 
mycket det där med cas ting, testar rollbesättning och så även i reportagen. 
Man måste det.

Jason instämde och framhöll att det räckte med en enda ”gripande person” 
för att rädda ett helt program men tillade att det är ett långt ifrån problemfritt 
förhållande. 

– Om man drar ut den här linjen, särskilt med tanke på att det blir alltfler 
kanaler, så gäller det att slå sig fram och synas.

– Ett exempel på hur det fungerar var ju Greven&Betjänten (Ian Wacht-
meister och Bert Carlsson som startade och ledde partiet ny demokrati). Stor 
succé i början. De var kul och gjorde sig i teve och fick vara med över allt, men 
det höll ju inte i längden, eftersom de inte hade något att komma med. Det 
måste finnas något mer.

Valde att ta Hänsyn. Ofta har teves medarbetare och de som intervjuas eller 
porträtteras ett ge mensamt intresse av att förmedla en viss bild till tittarna. 
Samarbetet går smidigt, alltför smidigt anser en del mediekritiker. Men det 
är inte alltid fallet. 

Ibland beger sig mediet ut i den oredigerade verkligheten och reportrarna 
möter män niskor som inte i förväg ”typecas tats”, det vill säga valts ut för sin 
tevemässighet. Då kan det uppstå komplikationer, som när Akilles gjorde ett 
reportage från en flyktingförlägg ning i ett land i östra Europa.9 Han inter-
vjuade en man, en flykting från Afghanistan, och frågade hur mannen hade 
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det i förläggningen. ”Not good, not bad”, svarade mannen. När intervjun var 
slut, men kameran fortfarande går sa mannen ”Life is terrible. It´s hopeless. 
But it´s not good to talk.”

– Det där har vi i kameramicken, och det är ju mycket intressantare, men 
det går inte att visa. Han skulle få ett helvete. Det är vad som skulle hända.

Den gången valde Akilles och hans medarbetare att av hänsyn till den 
intervjuade avstå från att ta med hans uttalande. De hade ju inte heller haft 
för avsikt att smyginspela hans uttalanden. Tidigare har redaktionen däremot 
periodvis systematiskt använt sig av dold ka mera och mikrofon, Efter mycket 
diskussion valde de dock att nästan helt sluta med den metoden.

– Det är ju en jätteförlust, därför att med dold kamera kan man få fram 
oerhört mycket. Jättebra metod i vissa lägen, men det innehöll så mycket 
komplikationer, så nu är det oer hört sällan.

sända elleR inte sända. Avsiktligt eller ej så händer det dock att teves nyhets-te-
am bandar sådant som inte är av sett för sändning. Strax före storstadsreportrar-
nas sista möte hade ett nyhetsinslag i teve innehållit ett uttalande av dåvarande 
näringsministern Björn Rosengren.10 Yttrandet, som inte var avsett för sänd-
ning, hade fångats upp på band via kameramikrofonen, när minis tern efter 
avslutad intervju skulle filmas för inklippsbilder. Efteråt diskuterades om det 
var rätt eller fel att sända ministerns yttrande. Detta även i reportergruppen. 
Och Akilles tve kade inte en sekund:

– Ja för fan! Självklart. Gjutet.
Jason undrade varför, och Akilles svarade att uttalandet var ett uttryck för 

ministerns åsikt.
– För det första sa han det själv. Han stod framför en journalist. Tänk vad 

trevligt att för en gångs skull få veta vad människan tycker om Norge som 
den sista Sovjet-staten.

Kassandra hade en helt annan uppfattning:
  – Här har du en trött människa som suttit i massor med sena och jobbiga 

förhand lingar, och det har inte gått bra. Så är intervjun slut. Kameran släcks. 
Om man då säger rent mänskligt; ”Fy fan, det här är den sista Sovjet-staten”. 
Det kan man faktiskt säga utan att mena det.

Kassandras, och även Dafnes, syn på saken var i stället att ministern yttrade 
sig utan att mena vad han sa, att teve-nyheterna skapade en självgenererande 
nyhetshändelse.



226

– Att göra en jättegrej, därför att man vet att visar man det så blir det en 
jättegrej i Norge. Det kommer att vevas i dagar. Och det är så löjligt. Jag 
tycker det var urlöjligt!

Jason förklarade att han för sin del ansåg att det var bra att det sändes, men 
att det inte borde ha fått så stort utrymme. Kassandra invände, att det måste 
de ansvariga ha insett från första stund. 

Jason:
– Nu blir jag lite osäker. Men en politiker som står framför en journalist 

måste ju mena vad han säger.
Dafne:
– Men de sa ju ”nu är intervjun slut, nu ska vi bara ta lite bilder här”. Så 

att de hade lämnat reporter- och ministerrollen och stod där och snackade 
om hur det hade varit.

Jason kom igen och framhöll efter en stunds eftertanke, att det finns två 
sidor av sa ken. Den ena innebär att alla, inklusive tittarna, vet att det pågår 
ett massmedialt spel med givna roller. Men den andra sidan handlar om att 
avslöja detta spel:

– Då har man då en chans när kameran är avstängd och Rosengren för en 
gångs skull säger rent ut vad han tycker om Norge.

Akilles fyllde i:
– Eller om förhandlingarna. För det var vad han menade; ”det går fan inte 

att snacka med dem”.
Jason ansåg att det som motiverade att sända ministerns uttalande var att 

det var ”en bit verklighet”, men Kassandra påpekade att om det var motivet 
så borde repor tern också ha lett resonemanget vidare och inte stannat vid 
ett ”smädeord, som egentligen inte säger nå gonting”. Jason instämde i att 
reportern borde ha ”utvecklat och nyanserat” påståendet.

– En konsekvens av det här blir ju att politikerna, deras roll blir ännu hårdare 
kringskuren gentemot medierna. Man litar inte längre på några journalister.

Kassandra:
– Det är därför det aldrig går att prata med dem som människor utan de 

låter som robo tar, därför att det vet att använder de ett kraftuttryck så kommer 
det i rubriken och sen kommer det i kvällstidningarna.

Hon och Hermes enades om att den politiker som verkligen vågade säga 
vad hon eller han tyckte skulle få många röster, eftersom de allra flesta politi-
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kerintervjuer var så tomma på innehåll. 
Ett problem med relationen mellan politiker och massmedier – det finns 

flera – är att när något oväntat inträffar, som ministeruttalandet om Norge, 
så finns det en massmedial kon vention, eller dramaturgi även för detta: Först 
används utsagan som nyhet och kom menteras i alla tänk bara perspektiv. Sedan 
ska den som uttalat sig ställas till svars: kan du/han/hon stanna på sin post 
efter detta? lyder den evigt återkommande frågan. Där ges sällan utrymme 
för att undersöka och utveckla eventuella komplikationer.

Akilles anser att en sådan problematisering inte ingår i journalistikens och 
reportrarnas uppgift.

– Det kan inte vi ta hänsyn till. Det här ”konsekvensneutralitet” det gillar 
jag. Folk ser i vilket sammanhang det är taget, de får veta att det är efter att 
kameran är av stängd, de vet att han är trött. Alltså, alla andra vet ju också om 
det som vi vet. 

Då kan man ju undra varför diskussionen ändå höll kvar vid den lexikala 
betydelsen av yttrandet. Akilles tyckte inte det var något problem.

– För det första skiter vi i konsekvenserna av det här. Folk får tolka det 
utifrån vad det är. Det är inte vår sak. Sen ger det ju faktiskt en möjlighet att 
diskutera folks självbild. Inte i det första slaget, men i det andra var det ju 
faktiskt en del norrmän som sa att det var helt sant. Så jag menar... Plötsligt 
går det att diskutera.

Kassandra invände:
– Var det någon som gick vidare och försökte ta reda på hur deras möjligen 

sovjetiska regler hade kolliderat med de svenska, mer liberala. Då hade det 
varit någonting. Men ingen ansträngde sig att ge det någon substans. Det 
blev bara ett skandalord.

Jason erinrade sig ett annat, något liknande tillfälle när dåvarande finansmi-
nistern blev fotograferad över axeln, när han satt och kluddade om lön tagar-
fonder i sitt antecknings block. Vid ytterligare ett annat tillfälle hade en teve-re-
porter intervjuat en folkpartistisk kommunpolitiker om flyktingin vand ring.

– Han säger, när han tror att kameran är avstängd, att han vill inte ha några 
invandrare till Lidingö. Då säger Janne Josefsson: ”vi bandade det du nyss sa”. 
Politikern, sä ger då ”vill du sänka mig till havets botten?” Janne redovisar allt, 
var det rätt eller fel? Det är ju lite grann en parallell till det här.

Akilles:
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– Men den diskussionen gällde ju huruvida den där folkpartisten var en för 
liten fisk. Rosengen är ju en ganska stor fisk, om man säger så.

Enligt Akilles uppfattning ledde offentliggörandet av näringsministerns 
uttalande till en diskussion i Norge. Kanske en viktig sådan. Hermes bekräf-
tade att tidningen Verdens Gang hade haft en rubrik om att Rosengren hade 
rätt. Akilles, som besökte Norge strax efter Rosengrens uttalande, tog åter vid:

– Plötsligt, när någon säger något som uppfattas som ärligt så lösgörs en 
massa kraf ter. För de har ju väldigt mycket statlig styrning. Mycket mer till ex-
empel, än vad som nu finns i Sverige. Så det är ju en relevant debatt på nåt sätt.

Hermes och Jason instämde att det nog trots allt var riktigt att sända minist-
erns utta lande, vilket fick Kassandra att notera:

– Väldig diskrepans mellan män och kvinnor här. Om han hade fått frågan 
”kan du be rätta vad det är i deras system, som har omöjligggjort de här för-
handlingarna?”, då hade man fått fram nånting. Men nej. Man bara såg hur 
han reste sig, jättetrött efter intervjun och vräkte ur sig det där.

Ett problem, noterade Jason, är att man som tittare känner sig förolämpad 
av det pågå ende spelet mellan massmedier och politiker. Ett väldigt slutet spel.

– Eftersom man ser det här i teve, känner man att det här är bara spel. 
Den ene ställer frågan så och då vet den andre hur han ska parera. Tre frågor 
och tre parerade svar. Totalt ointressant och utan substans. Det är problemet.

Detta spel mellan å ena sidan massmedier och å den andra politiker och 
andra så kal lade makthavare riskerar att göda cynism, som enligt Kassandra 
blivit närmast en yrkes skada bland reportrar.

– Vi betraktar allt som iscensatt. Det är iscensatt om nån försöker tala ut, 
om nån för söker berätta hur det egentligen är och så vidare. Då är det iscensatt 
och smart.

Jason:
– Det håller jag med dig om. Det finns ingenting äkta. Allt är manipulerat. 

Det tror jag är kärnan i det här yrket.
Förhåller det sig så , borde det också finnas anledning att fråga sig vad det 

beror på och vilkas ansvar det är att göra något åt det, ifall man anser att något 
bör göras. Dafne tyckte att man som reporter måste våga se och förmedla även 
det positiva, men noterade samtidigt att man som reporter i så fall riskerar att 
göra sig löjlig. Men inte bara löjlig utan dessutom att komma i vägen för en 
skara reportrar som jagar en person som ska ”hängas ut”, ansåg Jason.
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– Det här drevet kastar sig på vederbörande. Om det då är nån som går 
åt andra hållet, eller försöker upptäcka någon annan sanning, då blir den 
reportern mobbad av drevrepor tarna.

Problemet är inte enbart en intern fråga för dem som eventuellt blir mob-
bade eller själva deltar i mobben, påpekade Kassandra.

– Det är värre eftersom det får konsekvenser utåt. För vad vi skriver och 
hur vi beva kar.

publik och klienter

De flesta reportrar ser helst inte sin publik i första hand som köpare. Enligt 
ofta citerade svenska undersök ningar anser de i stället att arbetet, vid sidan av 
den viktigaste uppgiften att hålla ögonen på ”samhällets makthavare”, bör gå 
ut på att upplysa och väcka tankar men också roa människor11. De förefaller 
alltså anse sig stå i någon form av tjänst hos allmänheten. 

Ofta hörs reportrar beklaga sig över att denna allmänhet så sällan hör av sig. 
Men det finns också lägen, när reportrar inte vill ha någon närmare kontakt 
med sina lä sare/lyssnare/tit tare. Å andra sidan finns det exempel på situationer, 
där reportern förefal ler betrakta sin verksamhet i första hand som rådgivning, 
publiken som klienter och arti klar och inslag mest som biprodukter av kon-
sultarbetet. 

Sigyn, veckotidningsreportern, hör till dem som har mycket läsarkontakter 
och som uppskattar det. De är ett kvitto på att tidningen och hennes texter 
i den lever länge. 

alltföR tät kontakt. Men kontakten med läsarna kan också upplevas som en 
belastning. Några av läkarna i Ingela Josefsons samtalsgrupper berättar att de 
känner sig otillräckliga; att de ibland helst vill slippa höra talas om patien-
ternas problem och än mindre försöka lösa dem. För re portrar kan ibland en 
liknande känsla infinna sig. 

Penelope, som hela sitt yrkesliv arbetat i landsortspressen och ofta med 
sociala frågor, har ibland tyckt att läsarna kommit alltför nära. En gång erin-
rade hon sig en period, då hon skrivit flera artiklar om människor, som hade 
problem med amalgam och kvicksil ver. De hade konsulterat den ena läkaren 
efter den andra, men inte tyckt att de blivit tagna på allvar.12
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– Så när det sen kom en som lyssnade och trodde på dem, så blev de alldeles 
till sig. 

Artiklar publicerades och de drabbade var mycket nöjda. Därefter blev 
Penelope upp vaktad på re daktionen. Hon fick buntvis med böcker om vådan 
av att ha amalgam i mun nen och upp manades att läsa på och skriva ännu mer 
om flera personer som råkat illa ut.

– När det där pågått dag ut och dag in, då kände jag mig alldeles utled. 
Men det är svårt att bryta med människor. Jag försökte väl slingra mig på alla 
möjliga vis. Sa att det där kan vi kanske ta upp senare men inte nu. Det blev 
för mycket.

Ibland har Penelope haft dåligt samvete för att hon inte tillräckligt mycket 
tagit hand om sina läsare och uppgiftslämnare. På en mindre ort flyter dessa 
grupper ihop. Hon har känt det som att hon svikit människor som velat ha 
hennes stöd genom att inte upprätt hålla kontakten. Samtidigt anser hon att 
det är nödvändigt att bryta.

– Hur skulle konsekvenserna annars bli? När jag jobbade med den där se-
rien om små barn och cancer. Då började jag så bra med de där barnen och 
höll kontakt. Jag ringde och hörde mig för, skrev brev till dem och så. Sen 
dog det där ut. Som jag har förstått, precis när de hade börjat vänja sig vid att 
jag hörde av mig. Själv var man ju då inne på nya serier och nya jobb. Jag har 
lidit väldigt mycket av det.

känneR sig kRitiseRad. Även Kassandra har skrivit artiklar i frågor som har fått 
många läsare att skriva och ringa. Och erfarit att de läsarkontakter man ofta 
längtar efter inte alltid är så njutbara.

– En ringde praktiskt taget varenda dag. Till slut fick jag säga åt henne att 
jag inte hade tid.

Liksom Penelope tycker Kassandra det kan vara påfrestande, när människor 
hör av sig då hon själv lämnat ett ämne.

– Man säger: ”Nej, men du vet det där gjorde jag då. Nu håller jag på med 
något helt annat. Och de reagerar: ”Jaså, var du inte mer engagerad?”. Det 
där tycker jag är så hemskt. 

Värst var det en gång när en rad av Kassandras artiklar i ett ämne samlats 
och givits ut som bok.13

– Då höll folk på tio år med att man skulle ut och prata. Men redan efter ett 
halvår var jag inte längre insatt i det ämnet, för som allmänreporter håller man 
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på med annat då. Och folk blir närmast förbannade för att man inte fortsätter. 
Kassandra tycker det är obehagligt att känna sig betraktad som trolös, men 

hon har också dåligt samvete för att hon lämnar människor och går vidare. 
Samtidigt ingår det i yrket. Hon håller fast vid att hennes uppgift är att efter 
bästa förmåga undersöka och be rätta världen. Följaktligen blir människorna 
hon möter i sin egenskap av berättare an tingen sådana som på olika sätt hjäl-
per henne att samla material till berättelserna; som uppgiftslämnare eller som 
reportagegestalter, eller så är de läsare. 

snaRaRe ett ombud. Landsortsreportern Simson däremot förefaller ha en delvis 
annan syn på saken, och den sammanfaller inte heller med Penelopes. När 
gruppen landsortsreportrar träffades för första gången och samtalet kom in 
på frågan varför man befinner sig i yrket, sade han frankt.14

– Jag för kamp mot orättvisorna i samhället. Jag tar den lilles parti, den 
enskilda män niskans.

När han ombads att utveckla och ge exempel på vad han menade, berätta-
de han om en kvinna som ”under lång tid förpestat tillvaron” för regionens 
journalister.

– Nu bryr jag mig om henne för att hon ska få sin rätt. Hon hade aldrig 
någonsin vunnit i hovrätten, om inte jag hade tagit mig an henne.

– Det var telefonterror och ungarna kallade henne kärring och så. Hon ville 
att de skulle straffas för att de terroriserat henne. När hon tjatat tillräckligt 
tog jag och satte mig med henne. Då hade hon gått till enskilt åtal. Ni kan 
tänka er hur hennes enskilda åtal såg ut. Skrivet på ett kollegieblock och alla 
advokater hade övergivit henne. Så ordnade jag en advokat åt henne, och hon 
förlorade i tingsrätten. Då övertalade jag advokaten att gå vi dare, och så vann 
hon i hovrätten.

Uppenbart är att Simson vill se sin uppgift som något utöver berättandet. 
Allmänheten utgör inte enbart möjliga läsare och uppgiftslämnare utan också 
möjliga klienter. 

de ständigt Väntande. Förr, innan kodlås och vaktbolag skyddade storstadens 
medieföretag, fanns en sär skild och mycket välkänd typ av besökare som re-
portrar betraktade med blandade käns lor. Både Kassandra och Jason minns 
väl hur det var:
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– Man såg den där som satt utanför redaktionen med en massa pärmar i 
knät. Alla smög förbi för att inte bli upptäckta. Ingen ville snacka med den 
där stackarn.

”Stackarn” var rättshaveristen, som nu för tiden har svårare att ta sig fram 
till reportrar och möjlig publicitet. Jasons åsikt är att det är fel att stänga dessa 
människor ute.15

– Jag utgår från att de har utsatts för något övergrepp och sen kan de inte 
släppa det där. En man ville att jag skulle göra något på hans fall. Han hade 
en dotter som blivit överkörd av några rattfyllon. Det lät ju fruktansvärt och 
jag sa: ”Åh, så hemskt. När hände det?” Det hade gått 20 år. Rattfyllona blev 
frikända och sedan dess hade han försökt få dem fällda genom korrespondens 
med myndigheter. Han hade också många pärmar.

Jason berättade att han hade försökt göra klart för mannen att det inte 
skulle bli något teve-inslag om hans fall. Han hade rått mannen att försöka 
släppa ärendet. Då hade man nen börjat gråta och sagt att i så fall hade han 
inget mer att göra.

– Det hade blivit hans livsinnehåll. och jag tänkte att hade mitt barn blivit 
överkört, så hade jag också mycket väl kunna bli sån. Jag känner för dem. Man 
ska inte negligera dem, tycker jag. Utan, om man kan, intressera sig för dem.

Kassandra replikerade utifrån sina egna erfarenheter, att då måste man ha 
mycket ork. Men Jason stod fast vid att i vissa lägen, så måste man ha det. 

– När det gäller journalistiken får man göra en ganska snabb bedömning 
om det är nå got. Jag anser också att professionellt så måste man avfärda dem. 
Men man måste be handla dem med respekt och någon slags medkänsla. 
Samtidigt förklara att man inte kan göra något på deras historia. Det är det 
som är de mellanmänskliga och professionella svårigheterna att hantera de här 
människorna. Jag vet kolleger som säger; ”den där jävla idioten med pärmarna, 
akta dig för honom!” Det gillar inte jag. Många resonerar så, men så lätt är 
det inte, tycker jag.

ansatt aV läsaRe. Av det fåtal som trots allt tar sig fram till reportrarna är det 
dock inte alla som kommer i egenskap av hjälpsökande. En del har en helt 
annan uppfattning än vad de tycker förs fram i artiklar och inslag och vill 
korrigera reportern. Eller åtminstone diskutera det publi cerade. Hermes var 
vid ett tillfälle lite bedrövad när han kom till reportermötet. Han hade fått 
publicerad en omfattande artikel om Nordkorea och därefter blivit hårt ansatt 
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i ett brev från en läsare, som själv besökt Nordkorea två gånger.16

– Han beskyller mig för allting. CIA och hela köret. Först blev jag lite led-
sen. sen blev jag förbannad. Jag har skrivit tillbaka till honom och han kräver 
en skriftlig ursäkt för en formulering i artikeln, som jag tyckte passade både 
honom och många andra fanatiska he roer.

– Han är en av de där som på 70-talet hyllade Kina i alla tonarter men inte 
skulle stå ut en dag med att leva i det systemet. Och Nordkorea är det värsta 
man kan tänka sig. Men de blir mottagna som ärade gäster. Och: ”Varför 
blanda ihop Kim Il Sung och le darna med svälten, och personfixering finns 
ju även i USA.Titta på Reagan!”. Man blir så led sen.

giVande klagomål. Med den mannen blev Hermes inte närmare bekant, men 
andra gånger har kontakten med inledningsvis ilskna läsare utvecklats till 
intressanta och återkommande diskussioner. En period skrev Hermes mycket 
från dåvarande Jugoslavien.

– Det spelade ingen roll vad man skrev. Alltid var nån förbannad; antingen 
kroater, greker eller muslimer. Värst var nästan grekerna, så fort man skrev 
om Makedonien. Men jag har fått många bra kontakter genom att folk har 
ringt och skällt om vad jag har skrivit om Jugoslavien. Jag frågade alltid efter 
namn och föreslog att vi skulle träffas.

Hermes tanke är att de som ringer kan bli bra samtalspartners och infor-
mationskällor, när de har fått skälla av sig. Ofta har det varit en framgångsrik 
strategi. Något halvår före ett av gruppmötena hade han varit i Afghanistan på 
reportageresa.17 Artiklarna handlade bland annat om talibanerna. Helgen efter 
det att artiklarna publicerats var Hermes i som marstugan. På lördagskvällen 
ringde en man som talade ”stapplande svenska”.

– Han var mycket hotfull, skulle anmäla mig. Han gick på om felaktigheter 
i min arti kel. Jag blev lite förbannad. Det gällde knarkhandel, att talibanerna 
också finansierade en del av sitt krig genom att sälja opium. Då tog jag fram 
statistik och fakta från olika inter nationella polisorganisationer, om hur de 
hade kartlagt handeln. Han fortsatte hävda att jag hade fel och jag sade att vi 
kan fortsätta diskutera. Jag träffar dig gärna. 

Detta från början rätt otrevliga första samtal utvecklades till något positivt. 
Hermes åkte hem till mannen, som bor i Hässelby. De diskuterade Afghanis-
tan från sina respek tive ut gångspunkter. Sedan har de fortsatt de hålla kontakt 
med varandra och mannen har blivit en värdefull källa för Hermes.
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Syntes

Om behovet att vara förträfflig

Välgörarna tycker däremot om sina skyddslingar och hyser medkänsla med dem, 
också om dessa varken nu eller i framtiden är dem till någon nytta. Det har här gått 
på samma sätt som med hantverkarna och konstnärerna. De älskar alla sitt eget arbete 
mer än produkterna skulle älska dem, om de började leva. Tydligast kommer detta 
antagligen till synes hos diktarna. De älskar sina alster över allt på jorden och pysslar 
om dem såsom sina egna barn. Sådan tycks också välgörarens inställning vara. För 
det som välgörarna gjort är resultatet av deras mödor – och mera tycker de om sitt 
verk än vad detta tycker om dem.18

Med stöd av Aristoteles, Nussbaum, Bauman med flera vågar jag föreslå att 
varje män niska har en önskan att framstå som god och även att utföra goda 
handlingar. Sedan är det en helt annan sak att man med stöd av Wittgenstein, 
W. B. Gallie, Johannessen med flera – inte minst Aristoteles – också måste 
medge att begreppet god är vidöppet för tolkningar och anspråk av skiftande 
slag.

Som Aristoteles ser det har individen och samhället samma mål, och det är 
visserligen rimligt att verka för målet på individnivå men ”...det är finare och 
mera gudomligt att göra det för ett helt folk, ett helt samhälle.”19. I skenet av 
detta uttalande från ungefär trehundra år före år noll kan man läsa program-
förklaringen för en svensk dagstidning sommaren 2001: 

Utgångspunkten för att verka för ett schysst Sverige, är en schysst tidning gjord på en 
schysst arbetsplats. Därför slutar vårt budskap inte vid våra rubriker.20

 Att denna pretention inte enbart gäller detta blad kan utläsas ur åtskilliga 
policydoku ment21. En mängd offentliga utredningar22 talar för att även svens-
ka statskvinnor och statsmän räknar med att massmedieföretagen ska arbeta 
för det goda; det ”schyssta”.

Simson är inne på samma linje. Vid flera möten har han framhållit att han 
anser sig ”föra kamp mot orättvisorna i samhället” och ”ta den lilles parti”. 
Utrikesreportern Hermes har sagt att journalisterna ska ”tala för de svaga som 
är orepresenterade mot mak ten”23. Dafne, som arbetar mycket för fackf ör-
bundspressen, vill föra de anställdas talan och Akilles framhåller att journa-
listikens stora samhällsuppgift är att hålla fram de mindre goda ”makthavarna” 
för att de måttligt goda inte ska frestas att göra avsteg från den rätta vägen. 
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Människor förefaller således vilja se sig som goda, även när de arbetar som 
reportrar. I sitt arbete stöter reportern på människor som inte enbart verkar 
vilja vara goda utan dess utom framstår som behövande. Beroende på repor-
terns läggning, inriktning och belägen het är sådana möten mer eller mindre 
frekventa, mer eller mindre laddade. Man kan anta att reportern många gånger 
inleder sin undersökning med det dubbla syftet att göra gott och att göra en 
histora för sin uppdragsgivare.

Uppdragsgivaren betalar inte reportern för att lösa andras problem utan för 
att göra historier av andras problem. Men till skillnad från sin uppdragsgivare 
och de bordfasta arbetskamraterna möter reportern inte endast råmaterial till 
journalistikens berättelser utan också människor som behöver hjälp och stöd. 
Detta skapar dilemman, vilket många av erfarenheterna i den här undersök-
ningen vittnar om. Hur ska reportern både kunna full göra sitt uppdrag och 
få känna sig god? Hon kan ju, som jag redan visat och återkommer till i nästa 
kapitel, öppna sitt privatliv för de problem hon konfronteras med i jobbet. Ett 
annat sätt att lösa dilemmat, och ett sätt som väl ansluter till medieföretagens 
affärsidé är att anse själva offentliggörandet som gott. 

En sådan hållning är på intet sätt självklar, men hämtar kraft och legitimitet 
från den svenska offentlighetesprincipen. Denna princip har dock inte alls – 
eller hade åtminstone inte ursprungligen – med massmediernas verksamhet 
att göra. Offentlighetsprincipen till kom för att försäkra medborgarna insyn i 
myndigheternas verksamhet. I praktiken har denna insyn efter hand kommit 
att skötas av massmediernas företrädare, av reportrarna. Det vore dock för-
hastat att tro anta att reportrarna bedriver demokratiskt arbete, finansierat av 
massmedieföretagen. Nej, det är berättelserna om myndigheternas göranden 
och låtan den som reportrarna ska producera för sina uppdragsgivares räkning. 

Ett annat perspektiv på massmedierna är att de profiterar eller åker snål-
skjuts på offentlighetsprincipen snarare än de utgör dess banérförare; att de 
inte försvarar sina affärsintressen mer än demokratin. Och massmedierna 
betalar som sagt inte sina anställda för att syssla med allmän hygglighet. Nej 
det handlar om att skaffa fram grovt sett tre slags historier:

3 Den första typen av berättelser refererar fakta och intryck och är gestaltad 
som mer eller mindre angelägen information eller mer eller mindre un-
derhållande dokumentärsagor. En del av detta ges beteckningen nyheter 
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och berättar gärna om olyckor och naturkatastrofer samt vissa typer av 
brottslighet.

3 En annan del av det journalistiska berättandet resonerar och håller fram 
olägenheter eller problem av olika slag, väger olika möjligheter och tolk-
ningar mot varandra. Där finns ofta en eller flera drabbade i centrum. De 
männis korna får agera offer och illustrera följderna av de olägenheter som 
artikeln behandlar. Den kan också skildra potentiella, latenta eller manifesta 
konflikter mellan människor eller grupper.

3 En tredje typ av historier utgör den populära avslöjande journalistiken. Den 
går ut på att peka ut en eller flera personer som är ansvariga för verksamheter 
eller delar av verk samheter och som kan beslås med att på ett eller annat 
sätt ha brustit i skicklighet, heder lighet, godhet, ambition eller ödmjukhet.

I den refererande journalistiken framställer sig mediet och därmed även repor-
tern som verklighetens iakttagare och lyssnare. I sina mer ambitiösa former 
kan den närma sig ut forskandet, men vanligast är det tämligen rutinmässiga 
refererandet. Fördelen med den här typen av material är att det är obegränsad 
tillgång på råvaran och att den är lättillgäng lig.

Nackdelen är att den refererande journalistiken inte erbjuder särskilt stora 
möjligheter till profilering för medier och deras reportrar. Här finns inte så 
stort utrymme att få känna sig eller framställa sig som god. Inte heller att sär-
skilja sitt medieföretag i konkurrensen av de övriga. I dessa avseenden erbjuder 
den diskuterande och den avslöjande journalisti ken större handlingsutrymme 
och bättre möjligheter.

Reportrar med egen inriktning på sin yrkesutövning bedriver gärna sådan 
journalistik som jag här kallar resonerande. Det innebär att de ofta själva 
initierar och driver projekt, som de efter bästa förmåga försöker sälja in till 
medieföretagen, antingen de är anställda eller arbetar som frilansreportrar. 
Det finns skäl att anta att önskan att framstå som god är en av drivkrafterna. 
Många gånger gäller projekten människor som på ett eller annat sätt hamnat i 
problem, som reportrarna engagerar sig i. Kanske lyckas reportrarna driva sina 
projekt fram till publicering, eventuellt med vissa uppoffringar som obe talt 
övertidsarbete och utgifter ur egen ficka i samband med insamlingsarbetet. 
Men till slut så är i alla fall projektet i hamn, d v s publicerat eller sänt. Re-
portern drar en suck av lättnad och utmatt ning.

Då kommer pärmbärarna.
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Jason, Kassandra, Alkestis, Nestor, Penelope, Sigyn och Vesta har alla be-
rättat om svårigheterna att räcka till, när artiklarna är publicerade och pro-
grammen sända. Människor som ringer och vill ha hjälp påminner dem om 
att problem inte löses genom att tillkännages. Det finns så många fler hjälp-
behövande än de amalgamproblematiker som fått illustrera Penelopes artiklar, 
än de brottsoffer som fått vara med i Jasons inslag, i Kassandras reportage. 
Och de som har framträtt har i de flesta fall kvar sina problem.

Ett bekymmer med den undersökande diskuterande journalistiken är att 
den ofta bygger på medverkan av källor som inte är vana vid massmedier. De 
betraktar reportrarna som medmänniskor och får dem att känna sig som svika-
re i stället för välgörare. Reportrarna håller så gott det går fast vid ståndpunkten 
att det är själva offentliggörandet som är det goda målet, en uppfattning som 
deras uppdragsgivare knappast har anledning att ifrågasätta.

Den avslöjande journalistiken medför inte de ovan skissade problemen. Sna-
rare kan en mängd olika intressen förenas i ett och samma avslöjande. Någon 
kan komma åt sin antagonist. Medieföretaget får ett lättplanerat, resurssnålt 
och dessutom eget projekt. Reportern får känna sig god genom att peka ut de 
mindre goda. Dessutom framställs ofta den här typen av artiklar och program 
som frukten av hårt arbete, även om det i en del fall rör sig om angiveri, gan-
ska enkla datakörningar eller återanvändning av redan genom förda projekt. 

Ofta, rimligtvis av marknadsskäl, organiseras den avslöjande berättelsen i 
flera steg. Exempelvis så här:

3 Första publiceringen innehåller en förmodan om någon typ av missförhål-
lande. 

3 I publicering nummer två får den utpekade besvara några delfrågor beträf-
fande missförhållandena. Frågorna ska vara av den typen att den utpekade 
måste avge absoluta svar, gärna ”kan du garantera att något liknande inte 
inträffat tidigare/på annan plats/i annat sammanhang?”. 

3 I publicering nummer tre framgår att det faktiskt har inträffat något lik-
nande. Men det är i det läget inte huvudnumret, utan det viktiga är att 
maktahavaren har ljugit. Samtidigt som mediet publicerar bevisen för att 
makthavaren farit med osanning, ombeds läsekretsen/lyssnarna/tittarna att 
meddela sin syn på saken. Vilket straff vill de utmäta åt den utpekade? Är 
det dagspress handlar det den här gången om publicering över flera uppslag.
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3 Publicering nummer fyra innehåller publikens dom. Ibland har människor 
be svarat e-postenkäter, ibland själva formulerat sina reaktioner och e-postat 
eller ringt in dem till redaktionen. Nu brukar de första rubrikerna av typen 
”Avgå!” up penbara sig.

3 Den femte publiceringen kan innehålla den utpekades reaktion på anklagel-
serna mot henne eller honom. Gärna också kommentarer från närstående, 
medarbetare etc. 

Ett avslöjande behöver inte göras i just dessa fem steg utan kan organiseras 
i både fler och färre publiceringar. Men genomgående drag i den här jour-
nalistiken är ambitionen att få den utpekade att helst ljuga men åtminstone 
slingra sig. Berättelsen ska utmynna i en demaskering. Och i samma grad 
som den utpekade kan visas vara ond kan den utpekande – reportern – göra 
anspråk på godhet.

Dessutom inget att ta reda på i efterhand. Ingen som sitter med tjocka 
pärmar i recep tionen.

Min slutsats är att den avslöjande journalistiken är så eftertraktansvärd bland 
reportrar, därför att den tillåter den individuella yrkesutövaren att känna sig 
god och att tycka sig handla gott utan att denna hållning och verksamhet 
kommer i konflikt med andra intres sen. Till skillnad från exempelvis porno-
grafi och rent skvaller är ”avslöjandet” både etiskt försvarbart och lukrativt. 
De som drabbas är inte vilka som helst utan ”makthavare”. De vet vad som 
gäller – eller har goda rådgivare – därför riskerar en enskild reporter knap-
past att själv utmanas som individ oavsett hur hårt hon eller han går åt den 
utpekade. Få förnekar att offentliggörandet är gott, när det gäller makthavare.

Svårare är det att hantera problem och missförhållanden som drabbar en-
skilda. För de människor som gjorts till representanter för de olägenheter 
reportern pekat på kvarstår oftast bekymren även efter det att saken nått 
offentligheten. De vill ha konkret hjälp. Det vill också andra ha; människor 
som har känt igen sina problem i reporterns berättelse och tror att där finns 
en väg till lösning.

För att både vara sin uppdragsgivare till lags och samtidigt ge sig själv 
möjligheten att vara god och göra gott, måste reportern ut nämna offentlig-
görandet av den enskildes problem till något i sig bra. Det är det enda sät tet 
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att något lugna sitt dåliga samvete och dessutom en hållning som gynnas av 
yrkets re glerade ansvarslöshet.

Därför kan det vara ytterst störande när människor fortsätter kontakta 
reportrar i frågor som visserligen inte är lösta, men där publiceringen är pas-
serad. De ställer reportern inför det faktum, att ur deras perspektiv är hennes 
insats otillräcklig.

Rättesnören och ståndpunkter
Följande värderande omdömen och synpunkter, i koncentrat, framfördes ock-
så i anslutning till exemplen i sammanhanget Gestaltning och publik.
3 Intervjupersonerna ska inte bestämma hur historierna ska vara. Storyn är 

reporterns och ingen annans.
3 Reportrar får räkna med att deras historier blir förstörda i redigeringen.

Meningsskiljaktigheter
Embla tror det kan vara bra att vänta mellan fältarbete och skrivjobb. Merlin 
tycker man ska skriva snabbt för att slippa få prestatiomnsångest.

Dafne tycker reportern bör visa dramatiken i vardagstrivialiteter. Akilles 
däremot söker det extraordinära.

Kassandra tycker det är fel att reportrar knappast vågar yttra något positivt 
om en politiker, t.ex. dåva rande justitieministern. Akilles opponerade sig: 

– Hon är en kall människa. Alla ogillar henne. 
Akilles tycker det var rätt att sända ett ministeruttalande som spelats in 

när ministern trodde att miken var avstängd. Kassandra och Dafne anser det 
var fel; att reportern där skapade en självgenererande nyhetshändelse. Jason 
lite osäker.

Kassandra tycker man måste hålla sig undan pärmbärarna; rättshaverister-
na. Jason an ser att man inte ska negligera dem. Snarare försöka hjälpa dem, 
men inte nödvändigtvis göra journalistik av det.
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1  2-01-08

2  2-04-04

3  2-13-03

4  2-13-05

5  3-11-15

6  3-11-01

7  3-16-02

8  3-01-10

9 3-10-17

10  3-16-07

11  Weibull, Lennart (1991) s 108

12  1-02-12

13  3-02-17

14  1-01-11

15  3-02-16

16  1-07-16

17 3-07-17

18  Aristoteles, NE, s. 263

19  NE s. 21

20  Nytillträdde chefredaktören Joachim Berner presenterar ”nya Expressen” i ledaren den 25 juli 2001. 

21  Tomas Andersson Odén (1996) Principer på pränt. En studie av redaktionella mål inom den svenska 
dagspressen. Göteborgs universitet, Göteborg. ss 73 – 86. 

22  Exempelvis SOU 1995:37 Vårt dagliga blad – stöd till svensk dagspress, kapitel 10.

23  3-10-02
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kApITel 10: AnhörIgA Och prIvATlIv

under däck

Antingen beslutar man som Simson att hålla familjen och privatlivet utanför 
jobbet, eller så bestämmer man sig likt Nestor för att integrera arbete och 
privatliv. Vare sig reportern har någon strategi eller inte, så kommer repor-
terskapet att påverka privatlivet och vice versa. Simsons beslut visade sig vara 
ohållbart, när konflikterna växte. Nestors hållning kan te sig mer realistisk 
men garanterar ingen harmoni.

Man kan inte välja att slippa bli uppringd klockan fyra en morgon, därför 
att en uppfin nare man en gång intervjuat just kläckt en ny idé till en solspis. 
Hur ska den bete sig, som genom att uppge sitt namn kan få bättre sjukvård, 
mörare kalvkotletter, snabbare taxi transport? Är det fel att fotografera sina 
barn, makar, föräldrar och vänner för genrebil der? Hur tröstas en kvinna som 
själv fått cancer efter att först ha förlorat sin make och därefter sin son? Kan 
man begära att ens närmaste ska lyssna intresserat även på det femte förslaget 
till ingång på en artikel om biodling?

 Frågorna härrör från min egen tid som reporter. Den här undersökningen 
har inte gett mig anledning att ändra på min uppfattning att reporteryrket 
engagerar sina utövare, ibland dygnet runt. Ofta även deras närmaste. 

delaktighet önskas 

Mötet med den bostadslöse mannen1 utmanade Nestors föreställning om hur 
man bör handla som mo raliskt ansvarsfull medmänniska. Han var inte ens 
särskilt välvilligt stämd gentemot mannen. Det var bara så att Nestor kunde 
hjälpa honom både med sängplats i soffan i vardagsrummet och genom by-
råkratin tillbaka till eget hyreskontrakt. Han tyckte sig inte ha något fullgott 
skäl att låta bli att hjälpa till, trots att han tyckte det var ganska slitsamt att 
ha den argsinte mannen boende hemma hos sig. Och han hade, som jag dis-
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kuterar i kapitel två, mycket väl kunnat finna argument för att inte bjuda in 
den bo stadsl öse till sitt hem.

djupt påVeRkad. En erfarenhet som både liknar och skiljer sig från Nestors, gjor-
de storstadsreportern Kassandra en sommar för många år sedan. Inledningen 
var ett ganska vanligt re portage. 

I maj gav hon sig ut till en av förorterna för att söka rätt på familjer som 
inte hade råd att ta semester. Det skulle bli en engagerande berättelse om 
vardagsproblem; när pengarna inte räcker till och det dessutom är sommarlov. 
Själv skulle Kassandra strax därefter lämna stan för att njuta sommarledighet 
med sin lille son på familjens lantställe vid havet, men barnen i förorten skulle 
bli kvar. Bland annat en liten flicka i sonens ålder.

– Hon hade en sån där trött och deprimerad mamma som inte orkade 
nånting. Det var en ljuvlig liten tjej. Jag fick ju dåligt samvete och tänkte; här 
ska jag sitta på landet... Så jag kunde väl ta med ungen, så att hon också fick 
lite sommar. Mamman blev jätte tack sam. 

Det var inte direkt Bullerby-stämning hela tiden. Kassandras lille son tyckte 
att flickan inkräktade på hans sommar. Han var nöjd när de tre veckorna var 
till ända och Kassandra tog flickan tillbaka till hennes mamma.

– Och jag hade inte alls tänkt skriva. Jag tog med henne därför att jag inte 
tyckte att jag kunde lyxa mig, när ungarna hade det så eländigt. Det enda 
barnen gjorde på den gården var att de hade en hoppställning mitt i betongen. 
Där köade barnen och så hoppade de och gick och ställde sig sist i kön och 
började om. På något annat sätt kunde de inte leka. 

– Jag skrev i alla fall till sist. När jag hade funderat på vad det stod för och så.
Hur det gick för flickan vet inte Kassandra. Hon lämnade sitt telefonnum-

mer till mamman och tänkte att hon skulle kunna ta flickan på utflykt någon 
gång, när sonen inte var hemma. Varken mamman eller flickan hörde någonsin 
av sig. Kassandra gjorde inte heller några försök att återuppta kontakten.

– Men jag har undrat väldigt mycket, om hon lever eller har knarkat ihjäl 
sig. Hon är vuxen nu.

Kassandra anser själv att hon borde försöka söka upp flickan.
– Det är klart att jag borde göra. Men det är inte så lätt. Jag har just funderat 

på det här att hon har ett -son-namn. Och de bor ju inte kvar i lägenheten...
Ungefär 20 år har gått2. 
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illa beRöRd. När Vesta gjorde sin första sommar som reporter på lokaltidningen 
kontaktades hon av en kvinna som hade förlorat vårdnaden om sitt barn. Efter 
att ha fått diagnosen psykiskt in stabil kämpade kvinnan sedan flera år för att 
få sitt barn tillbaka. Vesta blev gripen av kvinnans historia och åkte hem till 
henne tillsammans med en fotograf.

– När vi kom då hade hon dukat upp lunch och... ja det var för mycket. En 
riktigt gråtmild story var det och jag köpte rubbet. Var helt knäckt. Jag kände 
att, är det så att jag inte fortsätter det här då ska jag... och det var ändå bara 
7–8 år sen. Jag var 35 år, en mogen människa. Kan inte skylla på att jag var 
18. Sen ringde hon dagen efter och grät i telefon, för att det var så fint det jag 
hade skrivit och det var så vackra bilder. Du vet det var jättefina bilder; hon 
satt och tittade på fotot på sonen, hela programmet.

Till julen så kom det ett julkort hem till Vesta, trots att hon inte lämnat 
ut sin adress till kvinnan. Efter ytterligare ett par månader ringde kvinnan 
hem till Vesta.

– Det höll på i flera år, och för tre år sen då sa jag åt henne, att om du ringer 
en gång till så måste jag kontakta polisen. Jag orkar inte med det här.

Vesta uppfattade det som att kvinnan ville att de skulle börja umgås. Själv 
hörde Vesta inte av sig till kvinnan på hela tiden.

– Men jag tror att det var... Vi pratade några gånger i samband med artikeln. 
Hon kände nog då att hon hade hittat en vän med lite makt i mig. Det var 
obehagligt. Nu har hon ju inte ringt på några år. Hoppas det håller i sig så. Men 
det känns ändå lite sådär... Det tog lång tid sen innan jag kunde släppa nån 
inpå mig professionellt. Då blev jag verk ligen... Locket på. Här går min gräns3. 

antastad. Ett specialfall av situationer där människor vill ta sig förbi den gräns 
man försöker upp rätthålla mellan sitt yrkesjag och sin privatperson är när man 
blir utsatt för fysiska när manden. Embla har berättat om två tillfällen. Bägge 
gångerna blev hon både förbluffad och kränkt. 

Temat för samtalet var ”Manligt och kvinnligt”. Flera av reportrarna tyckte 
det var ett rätt ointressant ämne, att deras kön inte haft någon betydelse i 
jobbet. Merlin kunde inte på minna sig något tillfälle då en situation påverkats 
av att han är manlig reporter. Perseus var något mer osäker, men kvinnorna i 
gruppen var däremot överens om att de i alla lä gen blir bemötta med hänsyn 
till sitt kön, men att det är lättare att hantera nu än när de var unga och nya 
som reportrar.
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 Vesta:
– Det var mycket värre när man var 25– 30 än vad det är i dag. Jag skulle 

inte accep tera att bli kallad ”lilla tösen” under en presskonferens. Jag hade 
stoppat och sagt; ”jag heter så och så och är den och den”.

Men Embla tyckte inte att det var så enkelt. Hon var själv runt 40 år när 
hon satt på presskonferens i kommunhuset. Polisen, brandkåren och de sociala 
myndigheterna hade bjudit in, och det handlade om hur man skulle komma 
till rätta med ungdomsfylleriet på kommunens stränder.

– Alla var samlade och så kom brandchefen in och gick bakom mig och sa: 
”hej lilla du” (Här demonstrerade Embla hur brandchefen samtidigt smekte 
henne över hal sen.) Det var en så äcklig känsla. Jag ryser fortfarande4. 

Embla lät brandchefens tilltag passera. Hon ville inte ställa till med en scen 
i den full satta samlingssalen. 

Ännu mer överrumplad blev hon under sin praktik på en lokalradio station, 
då hon och handledaren hade varit ute sent på jobb. Det vara bara de två kvar 
på redaktionen och hon satt och redigerade.

– Plötsligt kom han in i rummet där jag satt och började omfamna och 
kyssa mig. Jag blev så ställd... Vad gör man? Man klipper inte till, för då kanske 
man får dåligt...Jag blev så paff, att jag bara sa ”ojdå”5. 

hot och våld 

I Sverige var det hösten år 2000 fortfarande sällsynt med allvarliga hot eller 
våld mot re portrar eller andra journalister och deras anhöriga, men det före-
kommer. Ett då aktuellt ärende gällde ett journalistpar, som tvingades leva 
med skyddade identiteter, sedan de hotats av nynazister. 

Sedan ett bombattentat i juni 1999 var mannen invalidiserad. Långt efter 
attentatet kom det fram att en handläggare på försäkringskassan hade tagit 
fram hem liga personuppgifter om paret strax innan bomben exploderade 
under deras bil6. Annars finns inte många ex empel på svenska journalister 
som utsatts för våldshandlingar på grund av sin yrkesverk samhet. En vanlig 
föreställning är nog att reportrar som arbetar med bevakning av krig och oro-
ligheter löper störst risk att råka illa ut. Hot och våld har inte varit tema för 
något gruppsamtal i den här undersökningen, men ämnet har ändå kommit 
upp vid några tillfällen.
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10 sVaRta nejlikoR. Efter många år som tevereporter i samhällsprogram tycker 
Jason att jobbet just inte har lett till några positiva kontakter. Snarare tvärtom. 
Flera gånger har han utsatts för hot. Allvarligast var det efter ett undersökande 
arbete om en stor skalbo lags-härva.

– Jag fick tio svartfärgade nejlikor, vilket var det värsta hittills. Såna där 
samtal som ”vi ska döda dig” och liknande har man ju blivit ganska van vid, 
så det är lättare att han tera. Men att få tio svarta nejlikor, som är en känd 
maffiahälsning och betyder; i morgon får du nio, i övermorgon åtta och så 
vidare. Det var inte så kul.

Blommorna hade skickats till redaktionen och där blev det stor uppstån-
delse. Jason kallades till kanalens säkerhetsansvarige och förbjöds att använda 
sin egen bil. Under två månader fick han inte bo i sitt hem.

– Det var väldigt obehagligt7.

Hotad på kRogen. Mer vardagliga och sannolikt vanligare obehag kan man råka 
ut för som reporter på min dre orter, där reportern ofta träffar människor som 
hon eller han berättat om. Möten som inte alltid blir så hjärtliga. 

Simson har berättat om hur familjelivet påverkas av hans jobb, att han alltid 
strävat ef ter att avstå från att prata om sitt arbete hemma. Men när de har gäster 
brukar de vara mer intresserade av vad Simson sysslat med än vad de andra 
i famil jen har haft för sig. Simson arbetar mycket med kriminaljournalistik. 
Han tycker själv att han är ganska duk tig på att prioritera sitt liv tillsammans 
med hustrun och barnen framför reporterjobbet.

– Däremot har hon ju farit illa av det när vi har hotats och så. Vi fick avbryta 
en mid dag på en krog, därför att det stod en och skrek så att hela restaurangen 
hörde det, att jag skulle passa ryggen hädanefter.8

– När samma kille hade ringt 24 gånger en fredagskväll och gjort klart att 
han hade tillgång till vapen och att han visste var jag bodde, då fick vi hem ligt 
telefonnummer. Det tyckte hon också var obehagligt.

1

Länge trivdes Simson trots allt bra med jobbet och hade inga större svårigheter 
att upprät tahålla den gräns han ville ha mellan yrke och privatliv. Men när han 
råkade i konflikt med sin arbetsgivare gick det inte längre att hålla jobbet borta. 
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Vid gruppens sista möte gjorde han klart att han helst ville säga upp sig, 
men inte vå gade. Han längtar ständigt till sitt andra liv, det som familjefar 
och ”vildman”, gärna med bössa i handen och en älg i sikte.

HustRuns tillstånd. Som utrikeskorrespondent kommer man inte ifrån att då 
och då utsätta sig för risker, Hermes strategi har varit att alltid be sin hustru 
om tillstånd, innan han sagt ja till riskabla uppdrag. Hon har bara sagt nej 
en gång9. 

– Däremot har jag varit rädd många gånger. Skiträdd. I stort sett ofta. De 
som inte är rädda har ingen fantasi, tror jag.

En gång var han övertygad om att det skulle sluta illa, och han tänkte att 
ifall han skulle klara sig levande igenom, så ville han aldrig ställa upp någon 
mer gång. 

– Jag fick lift från Pakistan med ett gammalt ryskt transportplan, som skulle 
ta hem några gerillatrupper. Det måste ha varit i maj –92. När vi flög in över 
Kabul, så pågick kriget med artilleri och så. Jag var skräckslagen. I panik.

Men både Hermes och de två andra journalisterna klarade sig, vilket bevi-
sade (enligt Hermes) att det inte var så farligt och därför kunde han ge sig ut 
igen, på nya upp drag.10 

fördelar genom yrket

Journalister får inte utnyttja sin ställning för att skaffa sig privata förmåner.11 
Men då och då framkommer det att alla inte håller så strikt på den princi pen, 
eller åtminstone gör en högst personlig tolkning av vad det innebär. Sannolikt 
skulle ingen reporter hävda att det går bra att ta emot presenter från sina källor. 
Men det finns situationer, när det inte är lika självklart hur man ska agera.

 
Ville inte bli misstänkta. Alkestis och Nestor – som blev ett par under den 
period gruppmötena hölls – sökte ge mensam bostad hos det kommunala 
bostadsbolaget. 

De visste att en trea hade sagts upp på torsdagen och gick till bostadsföre-
tagets expe dition på måndagen. Där fick de först beskedet att det inte fanns 
någon lägenhet, därefter att det ändå fanns en lägenhet och att de stod på 
femte plats i kön till den. Ytterligare nå gon dag senare framgick det att på 
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första plats i kön stod en av bostadsbolagets anställda och på plats nummer 
två en släkting till samma person. Alkestis och Nestor tipsade sin redaktion, 
men ingen tog sig för att undersöka om det bedrevs svågerpolitik i fördel-
ningen av lägenheter. 

I samtalsgruppen diskuterades huruvida Alkestis och Nestor själva kunde ta 
upp frå gan journalistiskt eller om de borde avstå. Paret ansåg själva att de inte 
borde skriva, men flera av de andra tyckte att det enbart skulle vara en fördel 
att de själva var engagerade i frågan, men att de borde skriva öppet subjektivt. 
Inte låtsas vara neutrala.

Juno:
– Skulle man inte kunna börja den artikeln ”Jag står i bostadskö för en 

lägenhet...”
Nestor:
 – Ja, eller att någon annan skriver nyhetsartikeln och vi en krönika.
Reportrarna var överens om att Alkestis och Nestor först måste ha bestämt 

sig för att inte hyra lägenheten, även om de skulle få ett erbjudande. Ämnet 
utmynnade dock i att de beslutade att varken skriva eller försöka få hyra den 
lediga lägenheten. Allt för att inte ris kera att bli misstänkta för att utnyttja 
sitt yrke för att nå personliga fördelar12.

1

De flesta reportrar har sannolikt någon gång frestats att använda sig av sin 
ställning för att få personliga fördelar eller slippa nackdelar. Detta med för-
delar genom yrket är en gråzon. För den som är tillräckligt känd, lokalt eller i 
riket, kan det räcka med att uppge sitt namn för att bli framsläppt i köer, var 
sig det gäller bord på restaurang eller vårdplats på sjuk hus. Kan man begära 
att Jan Guillou ska bära lösnäsa och falskt namn för att han inte ska riskera 
få extra fina lammkotletter?

 
föR aRg föR att skRiVa. Hektor har en son i förskoleåldern. Under ett möte på 
temat jobb-privatliv, er in rade sig Embla att Hektor själv hade skrivit om en 
konflikt mellan föräldrar och besluts fat tare på sonens dagis.

Sakfrågan gällde att de yngsta barnen, däribland Hektors son, eventuellt 
skulle bussas bort från sitt dagis för att ge plats för äldre barn. Året därefter, 
när de äldre började i sko lan, skulle de små få komma tillbaka.
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– Då var det första gången jag kände att jag var så förbannad, så att jag inte 
borde skriva om detta. Jag var osäker på att kunna nå den dos av objektivitet, 
som jag ändå krä ver av mig själv. Att se det hela på ett någorlunda neutralt sätt.

Därför överlät han åt en kollega att skriva, men efter hand som ärendet 
fortskred ansåg Hektor att han hade rett ut det hela så pass bra för sig själv, 
att det inte längre var något som hindrade att han skrev.

Merlin anser att han gott kunde ha skrivit från första början, eftersom tipset 
ändå kom från Hektor och han var den som både var mest insatt och mest 
engagerad. Sigyn invän der att det inte brukar bli bra om man står alltför nära.

– Tänk er själva att intervjua mamma. Nej, det blir inte bra. Man vet för 
mycket. Är för engagerad13. 

Under samma möte berättade Embla att hon och hennes familj hade fått 
problem när de skulle sälja sitt sommarhus. Sotarmästaren hade godkänt 
kakel  ugnen, men köparen kal lade in en annan expert som dömde ut den. Det 
blev en konflikt och mäklaren ansåg att Embla borde hänga ut expert nummer 
två i tidningen. Denne var nämligen enligt mäklaren mycket besvärlig och 
hade varit upphov till många problem. Embla hade dock avstått från att skri-
va, vilket Sigyn ansåg var klokt, men Merlin anförde avvikande uppfattning.

– Ja, jag skulle inte skriva om mig själv som enskilt fall, men jag skulle 
kunna tänka mig att dammsuga den här skorstensfejaremästaren och köra 
en grävgrej på honom. Nita honom så det skriker om det, va. Det skulle jag 
kunna göra. Utan vidare14. 

utan ocH med beRått mod. Vid ett tillfälle berättade Simson hur han hade blivit 
bemött med ”en jädra respekt” och att det nog hade med hans yrke att göra. 

Kommunen hade beslutat införa nya närvaroregler för försko lan. De reg-
lerna passade inte så bra för Simson och hans hustru som skiftarbetar.

– Och jag gick upp till socialchefen och kommunalrådet som var social-
nämndens ord förande och slog näven i bordet. Alla dröp direkt och sa, att det 
där gäller ju inte dig. Och jag ger mig fan på att hade jag varit någon annan 
så hade de inte varit så tillmötesgående.

På frågan om inte detta var att dra nytta av sin position, svarar Simson att 
det har han inte tänkt på. Han hade tyckt det var bra, att han fick sin vilja 
igenom15. 

 Nestor däremot, han använde sig med berått mod av sin ställning som 
reporter för att hjälpa en nära anhörig, som var svårt sjuk. Hon skulle få lov 
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att åka buss mellan sitt hem och regionsjukhuset tio mil bort. Nestor ansåg 
att det enda rim liga var taxi till och från sjukhuset.

– Då ringde jag till kommunalrådet som var ansvarigt. Han bromsade lite, 
men jag sa att här handlar det om liv och död.

Det blev taxi, och Nestor har inte dåligt samvete.
– Nej, inte ett jävla dugg16.

privatlivet som verktyg

Lika omdiskuterat som det är att skaffa sig privata fördelar, lika självklart är 
det för många att använda sig av sina privata erfarenheter för att nå resultat 
i jobbet. 

tandläkaRskRäck. Sigyn gör ofta porträtt på männis kor. Hon använder gärna 
sina personliga erfa renheter för att få människor att spänna av och öppna sig. 
Men det har sina komplikatio ner.

– Jag intervjuade en kvinna som sent i livet drabbades av tandläkarskräck. 
Det var en invandrarkvinna. Då berättade jag om min egen tandläkarskräck. 
Men, jag får ju vara med om det att folk vill bli vän med en. Folk ringer och 
vill att man ska hälsa på dem. Det gil lar inte jag.

Sigyn brukar lösa det genom att slingra sig och vara trevlig, men kontentan 
är nej; hon vill inte umgås privat med dem hon skriver om17.

landsbygd som landsbygd. Även utrikesreportern Hermes tar gärna till sina 
privata erfarenheter för att bygga för tro ende mellan sig själv och människor, 
som lever i helt andra kulturer. Träffar han till ex empel människor på Indiens 
landsbygd, så talar han alltid om att även han kommer från landsbygden18. 
Men ibland kan det bli lite egendomligt.

– Det var i Madras på ett kristet barnhem. Barnen började fråga varifrån 
jag kom och då berättade jag det här med att det är kallt. Jag försökte förklara 
för dem att det snöade. Sen försökte jag med; ”till exempel det här vattnet, 
då på vintern fryser det till så att jag kan gå på vattnet”. De associerade till att 
Jesus gick på vattnet. Och som de stirrade19.
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privatlivet som nyhet 

Ett dilemma är när man i sin familj eller närmaste umgänge har människor 
som medierna hårdbevakar. Lojalitetskonflikter kan uppstå. Ska reportern tala 
eller tiga om det hon vet? Ska hon be sina vänner att inte diskutera känsliga 
ämnen med henne? Ska hon låtsas som om hon inte visste vad hon vet?

ministeR i familjen. När en av Kassandras närmaste vänner gifte sig med en 
minister blev umgänget mycket mer komplicerat än tidigare. Kassandra tyckte 
det var mycket störande.

– Jag blev ständigt bjuden till dem och där var det då en massa andra poli-
tiker. Jag av skydde det där. Hade jätteproblem. Det höll nästan på att bli en 
brytning mellan dem och mig på grund av att jag hade så svårt. Jag tycker det 
är urjobbigt att träffa, speciellt politi ker, privat.20 

Kassandra besvärades av att inte kunna känna sig riktigt obesvä rad i um-
gänget med människor, eftersom de plötsligt skulle kunna säga något av in-
tresse för medierna. Det skulle i så fall kunna försätta henne i ett besvärligt 
dilemma.

1

Kanske är det ändå lindrigare att umgås med människor som massmedierna 
punktmar kerar, än att själv bli föremål för journalistik.

 Både Juno och Nestor råkade ut för kollegor från riksmedierna21. För 
Nestor blev det en väckarklocka, en mycket utvecklande upplevelse. Juno 
däremot, hon kände sig äcklad av sitt eget yrke långt efter det att hennes 
kvinnliga kollega försökt få henne att gråta i teve. Även för frilansreporterns 
Balder var det en obehaglig erfarenhet att bli utsatt för uppvaktning från de 
lokala medierna.

demoniseRad aV kollegeR. Erfarenheten påverkade både Balder själv och famil-
jen under lång tid. Dessutom har han fortfarande en känsla av att hän delsen 
ändrade kollegornas syn på honom. Han tog upp ämnet under gruppens andra 
möte. Sakfrågan gällde ett planerat behandlingshem i närhe ten av Balders 
bostad. 

– Ni tycker säkert att jag var en riktig gris, när jag protesterade mot det 
där behand lingshemmet. Det blev en debatt som kantrade totalt från vad 
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det egentligen handlade om. Där hamnade jag i konflikt som journalist och 
privatperson. I villaområdet där vi bor skulle det bli ett behandlingshem för 
ungdomar, missbrukare med kriminell bakgrund.

De andra reportrarna mindes också att Balder framträdde i teve som ta-
lesman för de villaägare som inte ville ha ett behandlingshem i grannskapet. 
Nu fick Balder för första gången tillfälle att berätta om sina erfarenheter av 
händelserna inför öppnandet av det nya behandlingshemmet. 

Grannarna hade velat att Balder skulle skriva i tidningen om protesterna 
men han av böjde med hänvisning till att han själv var inblandad. Det som 
be handlingshemmets till tänkta grannar, inklusive han själv, protesterade mot 
var inte be handlingshemmet i sig utan den demokratiska processen bakom 
beslutet, framhöll Balder:

– Men som det utvecklades, så lärde man sig att man ska aldrig ställa upp 
för en tid ning. Teve kom andra dagen. Ingen annan av grannarna vågade 
ställa upp, så det fick jag göra. De intervjuade mig i fem minuter. Det blev 20 
sekunder i teve, där jag stod och pe kade mot några häckar. De hade lyckats få 
mig att se ut som en jävla rasist. Sen var det kört. Den blivande föreståndaren 
gick i taket och skulle stämma mig för förtal.

En debattartikel som Balder försökte få införd i lokaltidningen, skulle först 
inte publi ceras alls men kom till sist in på insändarsidan. Nedstruken av in-
sändarredaktören.

– Han strök alla de här grejerna som jag ville förklara. Han hade tagit bort 
alla såna grejer som att vi inte hade något emot att de här barnen fick bästa 
möjliga vård, men det vi tyckte var att den demokratiska processen inte hade 
gått rätt till. Jag är fortfarande säker på att ifall alla papper hade legat på bordet, 
då hade han inte fått det där tillståndet.

Balder berättade att när han hade förekommit i teve och tidningar blev han 
mordhotad och kände sig rätt ängslig inför behandlingshemmets öppnande. 
Men till slut utvecklade sig i stället det hela till en solskenshistoria.

– Jag har blivit bästa vän med föreståndaren och ungdomarna kommer in 
till mig och lånar böcker. Jag har fått dem att köpa en dator åt en av tjejerna 
som är jävla duktig att skriva poesi och jag och hustrun har öppnat jour hemma 
och tar emot såna här barn själva.

Men liksom Juno känner Balder ett ökande avstånd till journalistiken och 
dess arbets meto der, sedan han själv fått känna på dem22.
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näR liVet ocH döden tRängeR sig på. Läget när yrkesmässiga förhållningssätt inte 
längre fungerar, därför att man själv plötsligt befinner sig i centrum för eller i 
närheten av den punkt där medierna koncentrerar sitt in tresse, känner många 
reportrar igen. Vesta och Embla har bägge varit med om att klas skamrater 
till deras barn omkommit i olyckor. Vestas dotters väninna blev påkörd och 
dö dad och det var Vesta som skrev notisen.Tre rader.

– Det var bara för att jag kände henne som jag höll det kort. De andra 
tidningarna skrev i detalj. Det var kroppsdelar som hade hittats tio meter 
bort och så vidare. Jävligt osmak ligt. Jag vet inte vad jag hade gjort om jag 
inte hade känt den här familjen och barnet så kanske jag också hade gått på... 
Jag kan inte säga att jag är så ädel att jag aldrig hade gjort det. Och det var 
ju ett par stycken faktiskt som tyckte att jag hade gjort ett jätte fel, nästintill 
tjänstefel, som inte hade använt mig av den här vetskapen. Jag hade ju kun nat 
göra världens porträtt av den gråtande familjen. De tyckte det var på gränsen 
till tjän stefel att jag inte använde mig av de fakta som jag kunde23.

Embla gjorde en liknande erfarenhet när en av hennes dotters klasskamrater 
drunknade under en fjällvandring. Pojken hittades inte förrän efter ett år.

– Men mamman ville absolut inte att vi skulle skriva någonting. Jag kände 
att jag måste förklara för henne hela tiden varför vi inte kunde bara... Att 
vi måste ringa och kolla med Norrlandspolisen som letade. Det fanns ju ett 
allmänintresse i stan. Folk ville veta hur det gick. Hon hade jättesvårt att 
acceptera att vi skrev och jag tyckte det var mycket svårt att förklara.

Även i den här gruppen gled samtalet över i vad som ligger i begreppet 
allmänin tresse. Vesta tycker att journalister alltför lätt tar till beteckningen 
utan att fundera över vad den står för. Det handlar om att ”kittla läsekretsen”, 
säger Perseus, ju ovanligare olycka desto större kittling. Särskilt om det är barn 
som råkar illa ut.

Embla:
– Norrlandstidningarna skrev ju om det därför att det var en grej däruppe 

också. De tyckte det var en märklig olycka i ”deras” fors.
Ingen av reportrarna ansåg att journalistiken borde avstå från att berätta 

om våld och olyckor. Det svåra är att hitta ett rimligt förhållningssätt. Merlin 
gjorde ett försök:

– Jag tycker man ska skriva, men ligga absolut så lågt som det är möjligt. 
Sen kan man ju ta som exempel de där två pojkarna som dog i en container. 

k
A

p
IT

e
l

 10
: A

n
h

ö
r

Ig
A

 O
c

h
 p

r
Iv

A
T

l
Iv



253

Det är ju absolut av allmän intresse. Det kan ju hända överallt, annars hade 
de inte fått varningsskyltar på sig och så. Så där kunde man gott skriva, och 
skriva mycket. Men däremot inte göra som Aftonbladet gjorde; ha mamman 
på ettan. En vidrig etta och när hon snackade fullständigt chockskadad, bara 
babblade rätt ut. Vidrigt24.

plikten föRe pRiVatliVet. För snart 20 år sedan var Simson inblandad i en olycka, 
som han själv bedömde hade mycket stort allmänintresse. På den tiden var 
Simson aktiv boxare och råkade av misstag få in en träff under en sparring-
match. När den skadade förts till intensiven ringde Simson till tidningen och 
sa:

– Om ni hör talas om att det har varit en boxningsolycka, så ska ni veta att 
det är jag som är inblandad och ni ska behandla mig precis som alla andra.

Till Simsons förvåning hände ingenting. De andra reportrarna i samtals-
gruppen ver kade lite förvånade över Simsons berättelse; att han själv ringde 
till tidningen. Penelope, Alkestis och Juno sa att de skulle absolut inte ha 
kontaktat någon redaktion i Simsons ställe. Nestor funderade över huruvida 
det över huvud taget förelåg ett allmänintresse, men kom fram till att det nog 
var så. Han frågade också Simson om denne skulle ha be vakat händelsen ifall 
någon annan varit inblandad.

Simson:
– Ja, absolut. Jag hade slagit upp den stort25. 

jouRnalistiskt skuggspel. Gruppen småstadsreportrar hade läst Platons grott-
metafor inför sitt åttonde möte. Jag hade bett dem att fundera över om något 
och i så fall vad i metaforen hade bäring på re porterarbetet. 

Sedan gången förra gången vi träffades hade Juno, som är körsångare, 
varit med och framfört Robert Schumans rekviem i kyrkan. I recensionen 
spekulerade skribenten i om inte Schuman hade varit galen redan när han 
komponerade rekviet och påpekade att två samtida stora kompositörer hade 
avrått Schuman från att framföra den violinkonsert, som han komponerade 
strax efter rekviet.

Juno:
– Bara för att Beethoven sagt något så måste det vara sant. Alltså går det 

inte att spela för folk, och ” ...frågan är om han inte var tokig, när han gjorde 
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det här rekviet också.” Och så bort med den. Så kan man avfärda någon. Det 
har jag gått och grubblat på; vem avgör om någon har varit galen och vem 
avgör att galenskapen har något med kvaliteten att göra? Det upprör mig. Ett 
så djupt och skamligt påhopp. Jag vet inte riktigt varför...

Junos ilska hade, poängterade hon, inte att göra med att hon själv var med 
och fram förde Schumans rekviem. Nej, den handlade om att recensenten inte 
själv stod för sina åsikter utan lutade sig mot Beethoven och Brahms. Och 
att det dessutom, påpekade hon, inte finns något klarlagt samband mellan 
galenskap och låg kvalitet, när det gäller kom positioner.

– Då vore det ärligare att sticka fram sin egen lilla näsa och säga: ”jag tycker 
det verkar som om han var lite knäpp, när han skrev det där.

Simson tillade att det är på samma sätt med boxning. När reportrar som 
inte begriper sig på den sporten försöker skriva om den kan det inte bli annat 
än korkat, ansåg han26.

reporterskap som livsform 

Både Kassandra och Nestor tog vid flera tillfällen upp konflikten mellan gott 
reporter skap och vad de anser vara rimligt, mänskligt sett. Hur gör man med 
förtroenden som kanske kan vara rubrikmässiga; med händelser som skulle 
kunna toppa löpsedeln..?

Nestor:
– Man kan ju inte rapportera allt man får höra. Det gäller väl alla journa-

lister, vad man än befinner sig i för sammanhang privat. Människor måste ju 
kunna lita på en. Det där är ett jäkla dilemma. För det är ju också den här källan 
jag öser ur, när jag föder mig. Vi ska ju publicera en jäkla massa texter varje 
dag, så det vill ju till att man har något att gå på. Och det är väldigt mycket 
från den privata sfären som jag får uppslag och idéer, som jag jobbar vidare 
på. Så det är ett jiddrande med samvetet, en balansgång. Jag måste kunna se 
människan i ögonen nästa dag också, så inte varenda förtroendefullt samtal 
blir en grej i tidningen. Det där tycker jag är svårt27.

febRig fisketäVling. Gruppen landsortsreportrar diskuterade yrket som väl-
signelse och plåga. Frilansen Balder mindes en av alla gånger han varit ensam 
söndagsreporter. Det kunde vara vilken vinterhelg som helst, alla kände igen 
sig.28
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– Man ska ut på fisketävling, som jag på nyårsdagen. Den snåla fotografen 
hade inte ens värme på i bilen. Jag fick 39 graders feber så fort jag kom inn-
anför dörren på redak tionen. Då hade jag fem jobb att skriva ut. Jag gjorde 
det och sen gick jag hem och la mig och dog.

Alkestis tillade att man ibland blir förvånad över vad man åstadkommit 
under sitt feber rus, när man dagen efter bläddrar igenom tidningen. Men om 
jobbet ibland gör en sjuk, så förekommer också motsatsen. Både Penelope och 
Simson anser att jobbet flera gånger räddat dem, när de mått riktigt dåligt. 
Penelope som nyss gått i pension , saknar den där kraftreserven, som jobbet 
kunde locka ur henne när hon kände sig riktigt låg. Simson höll med:

– När jag mått riktigt dåligt, så där på gränsen till självmord, då har jobbet 
varit det som dragit uppmärksamheten från det jag har mått dåligt av. Det 
och så boxningen för stås, framhöll Simson. 

ett gammalt äRR. Men Simsons inställning till jobbet förändrades under mötes-
perioden. I takt med att konflikten med arbetsledningen fördjupades förlorade 
han sin förmåga att hålla isär jobb och privatliv.29 Han kunde inte längre hålla 
tankarna från job bet. Och han tänkte inte på det med glädje. Som han själv 
såg det, började det hela egentligen med en schism mellan arbetskamrater. 
Simson tog upp ämnet en av de sista gångerna reportergruppen träffades. Han 
vände sig till Alkestis och Nestor: 

– Det finns en skarp gräns, när det här började påverka mig så att jag inte 
kunde slå ifrån mig. Det var när ni kom med er skrivelse. Sedan dess har saker 
och ting hakat i va rann.

 Skrivelsen ligger rätt långt tillbaka i tiden. Alkestis och Nestor, som då arbe-
tade på samma redaktion som Simson, hade länge tyckt att det var ”för mycket 
mord och våld” i tidningen, att Simsons artiklar fick för stort utrymme.

Nestor:
– Sen samlade vi ihop oss om en skrivelse. Allt det där skedde spontant. 

Det var väl inte så lyckat att göra på det sättet, för det blev som att ta heder 
och ära av Simson, vilket inte alls var vår avsikt. Men du kan ju trösta dig med 
att vi fick sparken från facket.

Simson blev förvånad. Det hade han inte känt till.
Nestor:
– Tänk om vi hade snackat i stället för att klämma upp skrivelsen på anslags-

tavlan... Det var inte bra.
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– Och jag visste inget förrän den satt där. Men det är som sagt inget som 
betyder ett dugg i dag. Däremot var det inledningen till en period som inte 
är slut än30. 

beRoende aV nyHeteR. Flera har förvånats över i vilken grad förändringar i jobbet 
påverkat tillvaron i sin helhet. 

När Sigyn slutade som dagspressreporter och övergick till veckopressen, var 
det en mycket svårare omställning än vad hon hade trott det skulle bli. Ändå 
var den helt frivil lig.

– Då kom man in i den stora tystnaden. Kändes lite som om man inte var 
journalist längre. Inga teve-apparater, radio-apparater, ingen polisradio i gång. 
Alldeles tyst och man visste ingenting. Om det var en stor brand, visste man 
inget förrän man kom till da gis på kvällen och fröknarna berättade det. Såg 
man att det hände någonting och det var massor av poliser, så kunde man inte 
komma ditstickande och säga ”hej, vad är det som händer här då?”.

 Sigyn satte sig själv på avvänjning från nyhetsjournalistiken. En period var 
hon flitig tipsare till sin gamla redaktion, men nu ägnar hon sin fritid åt annat.

– Jag vill ha en fredad zon. Jag vill inte titta på allt med journalistiska ögon. 
Jag vill bara kunna vara vem som helst. Min ambition är att inte vara journalist 
dygnet runt, men jag lyckas kanske inte så jättebra. Jag vill inte sitta och prata 
journalistik på kvällar och helger31.

Svårt att släppa jobbet, tycker Sigyn som har en ambition liknande Simson 
men inte så stora bekymmer som han på sin redaktion. Men det förefaller rätt 
klart att hon inte skulle ha något emot att byta jobb. Ansvaret för sonen gör 
att hon dröjer sig kvar i den trygghet, som en fast tjänst trots allt innebär. Men 
egentligen skulle hon vilja jobba som frilans – helst för en feministisk tidskrift.

dygnet Runt-metoden. Akilles barn är vuxna och hans hustru är själv reporter. 
Till skillnad från Sigyn tycker han om att vara igång dygnet runt periodvis. 
Han har gjort det till en av sina metoder att ligga vaken på nätterna och tänka 
igenom och formulera text, som han sedan skriver dagen därpå.

– Jag kan hålla hur mycket som helst i huvudet. Min första bok är på 200 
sidor och där började jag med researchen första juni och lämnade in manus 
den tionde september.

En månad för research och så en månad för att skriva.
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– Jag gick och la mig på natten, skrev ett kapitel på dagen, slutade klockan 
sex, för sökte koppla av på kvällen, var totalt okontaktbar. Min fru sa att under 
den tiden så gick det inte att prata med mig, jag var helt väck. Jag var uppe på 
kvällen och åt naturligtvis, tittade lite på teve, gick och la mig vid elva. Låg 
vaken hela natten till fyra. Skrev ut hela nästa kapitel i huvudet mellan 23 
och 04 på natten, sov två–tre timmar, gick upp och tog hand om barnen – de 
var ju små då – satte mig vid datorn klockan åtta, skrev till klockan sex, hela 
kapitlet, och så började processen om igen. Dag ut och dag in i 25 dygn, vilket 
betydde att jag sov nästan ingenting alls. Möjligen någon helgdagsnatt, då jag 
kopplade av och söp mig full.

– Jag var slut i tre månader efter det där. Så det var en koncentration... 
Under den pe rioden som jag skrev det där och hade tusentals uppgifter, som 
jag samlat in, så gick jag inte en enda gång tillbaka och tittade i mitt skrivna 
material. Jag hade allt i huvudet. Skrev hela boken utan att kolla en enda 
uppgift och hade inte ett enda sakfel.

De andra blev lite tagna av Akilles redogörelse. På frågor om varför han 
hade ställt till det så för sig och hur han tyckte det hade varit att jobba så, 
svarade han:

– Underbart. Bortsett från att jag var väldigt trött. I mitt 18-åriga journa-
listliv var det där den mest njutbara tiden. Jag hade kul hela tiden, det var det 
ena. Det andra var att jag hade en deadline. Så är det med all prestation. Det 
finns nåt kroppseget som ger en njut ning så att man vill fortsätta.32

Resande RepoRteR. Lite senare under samma gruppmöte handlade samtalet om 
att resa och arbeta. Akilles och Hermes resonerade om pressen på skrivande 
reportrar att alltid vara på sin vakt, alltid be redda att lämna rapporter. 

Akilles tycker att man har mer frihet som resande tevereporter än som 
skrivande. Jason infli kade att han för sin del inte känner igen sig i den be-
skrivningen och berättar vad han tog sig för, när han hade sagt upp sig från 
radion därför att han var så ”trött på hela kö ret”.

– Jag var sex månader i Söderhavet för tolv år sen. Vi gjorde småjobb för 
radion. det var skoj. Annars var det bara ledigt. Motsatsen till vad du beskriver. 
Jag glömmer det al drig. Det var den lyckligaste perioden i mitt liv, därför att 
jag gjorde ingenting33. 

Resor eller utlandstjänstgöring medför speciella arbetsvillkor. På gott och 
ont. Dafne anser att hon får ut mycket mer av de resor hon gör i jobbet än de 
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hon gör privat. Som re porter är hon djärvare i kontakterna med folk än vad hon 
är som privatperson. Liksom Akilles och Hermes anser hon nackdelen vara, att 
man hela tiden är på helspänn för att inte missa något. Kassandra höll med:

– Och så kommer helgen och man får inte tag på en enda människa och 
man kan inte jobba just då. I stället för att då säga; nu är vi en helg i detta 
exotiska land. Nu sticker vi ut och tittar på det och det. I stället är man på 
hotellet och klättrar på väggarna för att man inte kan jobba. Omöjligt att 
koppla av förrän jobbet är i hamn34.

Hermes har i flera decennier arbetat som utlandskorrespondent. Därför 
har hans hustru och barn på många sätt varit mer indragna i hans arbete än 
andra reportrars familjer. På 70-talet bodde de i Kina.

– Jag hade kontoret i lägenheten, tolken i lägenheten, telexen i lägenheten; 
allt var i lä genheten. Allt. Journalistiken fanns alltid i rummet. Jag kunde aldrig 
förstå dem som sa att de hade sina lediga dagar.

Trots detta har Hermes tidigare påstått att han ytterst sällan talar journa-
listik hemma. Hur hänger det ihop?

– Ja, ibland i Peking så pratade vi ju lite, därför att det var så påfrestande. 
På det viset påverkade journalistiken psykiskt hela familjen. Dels var man 
isolerad i sitt ghetto i Peking, dels var man hela tiden påpassad och påhoppad 
hemifrån. Av alla möjliga sorter.

De Hermes främst kände sig påhoppad av var ”den fanatiska vänstern”. 
Många grupp resor till Kina arrangerades av Vänskapsförbundet.

– De togs emot i limousine och fick åka till områden som var stängda för 
korrespon denterna. De kom hem till Sverige och hade varit i unika områden 
i Kina. Kunde sälja ar tiklar. Det upprörde mig.

– När jag skrev om likriktningen och ironiserade över ledarartiklarna i de 
tidningar man var tillåten att läsa – samma politiska floskler överallt – då kom 
det ett inlägg i det där Vänskapsförbundets tidskrift, där man ironiserade över 
mig: ”en så kallad expert som inte förstår att Kina har det fria ordet, eftersom 
där finns så många tidningar”. Men vad är det för frihet, när alla tidningarna 
innehåller samma sak. Och det var känt under 70-talet.

 Orsaken till att Hermes ändå sökte sig till Kina var helt enkelt att det 
blev en tjänst le dig och han tyckte det verkade vara ett spännande område. 
Utvecklingen i hans och famil jens liv har sedan varit sådan att journalistiken 
alltid har fått ta plats.
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– Trots att vi aldrig talar journalistik så har ju alltid journalistiken funnits 
i mitt liv. All fritid går åt för att läsa. Inte så mycket tidningar men böcker 
och sånt. Man släpper al drig sin journalistik på det sätt som när man går hem 
från redaktionen och är fri. Jag har säkert ägnat mer tid åt utrikespolitik än... 

– Men det är väl lyckligt om hobby och yrkesliv är ett35. 

Syntes

Om skillnaden mellan att känna och att göra väl

Vår uppfattning harmonierar med deras, som anser att lyckan är identisk med dug-
ligheten el ler utgör en form av duglighet eller förtjänstfullhet. Till dugligheten hör 
nämligen också den verksamhet som grundar sig på den. Men troligen spelar det ingen 
liten roll, om man antar att det högsta värdet ligger i innehav eller begagnande – d v s 
i en hållning eller i en verksamhet. Hållningen kan ju finnas utan att  veder-börande 
åstadkommer något gott – tänk bara på en sovande eller annars overk sam person. 
Däremot gäller detta inte verksamheten. För verksamheten inne bär nödvändigtvis att 
man handlar, och i detta fallet att man gör det väl. 36

Det kan tyckas perifert att i en studie tillsammans med yrkesutövare ägna ett 
kapitel åt de ras erfarenheter av hur jobb och privatliv överlappar och påverkar 
varandra. Men samta len visar att det i själva verket är ett centralt tema i allas 
reflektioner över sitt arbete. I re portrarnas arbete ingår att på olika sätt närma 
sig och försöka förstå andra människors tillvaro. De insikter reportrarna där-
igenom tillägnar sig ska dock inte – till skillnad från exempelvis läkares eller 
psykologers – användas för att hjälpa medmänniskor. Reportrarna är avlönade 
eller arvoderade för att undersöka och berätta. I massmedie branschen är det 
en etablerad uppfattning att de inte ska bry sig om vad som händer däref ter.

Den krassa sanningen är att reportrarna inte har några klienter. Och inte 
heller några patienter.

 Externa granskare av journalistikens processer kan tycka sig se en yrkeskår, 
där många famlar omkring i en kombination av ”moraliskt töcken” och ”mo-
raliskt vakuum” men samtidigt är förmögna att verkställa ”...ett hänsynslöst 
exploaterande i kommersiellt syfte.”37 De samtal jag fört med reportrarna visar 
en annan verklighet.

Reportrarnas engagemang slutar inte i och med att deras berättelser når 
offentligheten. Inte ens i de fall när de själva helst skulle vilja det. De har 
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visserligen ringa formellt ansvar, och motarbetas dessutom många gånger när 
de försöker arbeta för ökad hänsyn mot dem som på olika sätt blir föremål för 
massmediernas intresse. Många har dessutom ytterst begrän sade möjligheter 
att nå ut med sin syn på hur journalistik bör bedrivas. De som utifrån kan 
framstå som en yrkesutövare med fritt tillträde till offentligheten, är samtidigt 
effektivt tystade när det gäller sina egna förhållanden. Inte på något formellt 
sätt, men i praktiken.

Martha Nussbaum skriver om sitt förslag till aristotelisk dygdeterräng att 
alla männis kor på ett eller annat sätt gör sina val och handlar i relation till 
vissa grundläggande erfa renhetsområden. I analogi med detta ser jag att re-
portrar vare sig de vill det eller inte lever med sitt yrke även i sitt privatliv 
och tillsammans med sina närmaste. Som ett alternativ till föreställningen 
om den om töcknade cynikern anser jag, att det finns goda skäl att presentera 
reportrar som inte endast har en moralisk hållning utan dessutom handlar i 
konsekvens med sin personliga övertygelse, efter bästa för måga och ibland i 
strid med dem som har det formella ansvaret.

Poängen med att presentera de här erfarenheterna är dock inte att hål-
la fram reportrar som moraliska föredömen. Exemplen och reflektionerna i 
anslutning till dem ser jag som tecken på att reportrarna, snarare än att vara 
distanserade till den verklighet de har betalt för att skildra, bär den med sig 
in i sina hem och till sina familjer. Detta förhållningssätt förefaller orsaka 
mer glädjeämnen, dilemman, frestelser och frustrationer än känslokyla och 
moralisk omtöckning.

Rättesnören och ståndpunkter
Följande värderande omdömen och synpunkter, i koncentrat, framfördes ock-
så i anslutning till exemplen i sammanhanget Anhöriga och privatliv.

3 Familjen bör ge tillstånd inför farliga uppdrag 
3 Reportern bör skildra även tragiska händelser i sin nära omgivning. 
3 Resande reporter är alltid i tjänst 
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Meningsskiljaktigheter
Hektor ville inte skriva om bekymmer på barnens dagis. Merlin tyckte att han 
gott hade kunnat göra det, eftersom han ändå tipsade en kollega. Sigyn tyckte 
inte man ska skriva om det man personligt engagerad i.

Embla avstod från att i artiklar kritisera en skorstensfejare, som hon själv 
anlitat. Sigyn tyckte det var rätt, men Merlin tyckte att Embla borde ha ”nitat” 
skorstensfejaren..

Balder utsattes för kollegornas granskning i samband med behandlings-
hemmet. Obehagligt.

Simson kränktes av kolleger som ansåg att det var för mycket våld och blod 
i tidningen och författade en protestskrivelse om detta.
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1  Se kapitel 2, avsnittet Praktisk prövning.

2  3-08-19

3  2-02-06

4  2-03-15

5  2-03-23

6  Källa Dagens Nyheter, 29 september 2000.

7  3-02-13

8  3-06-14

9  3-06-14

10  3-06-15

11  Yrkesreglerna paragraf 4

12  1-13-16

13  2-07-03

14  2-07-04

15  1-11-11

16  1-11-12

17  2-02-10

18  3-08-01

19  3-08-02

20  3-07-10

21  Avsnitten Stolt lus i fanan och Kränkt av kolleger i kapitel 5.

22  1-02-19

23 2-04-08

24  2-04-09

25  1-03-02

26  1-08-01 och 1-08-15

27  1-03-11

28  1-02-21

29  Avsnittet Makalös motvind i kapitel 5.

30  1-11-08

31  2-07-05

32 3-06-11

33  3-06-18

34  3-07-12

35  3-06-07

36  Aristoteles NE s.36

37  Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt, (1996) ss 254 – 255. 
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kApITel 11: YrkeSuTövAre Och männISkA

hundvAkT

Hela denna undersökning gäller den enskilda yrkesutövarens hållning och 
handlingsför måga i reporterarbetet; det jag benämner reporterskap. Som 
fram  gått av reportrarnas re flektioner och erfarenheter innebär deras arbete att 
ofta ställas inför moraliska dilemman. Kanske är yrket speciellt i det avseendet 
att reportern genom att ständigt söka upp andra människor också måste möta 
sig själv, ett sammanhang omöjligt att undfly.  

Att återhumanisera moralen innebär att återföra det moraliska ansvaret från den 
etiska pro cessens mållinje (till vilken den förvisats) till dess utgångspunkt (där den 
hör hemma). Vi inser nu – med en blandning av ängslan och hopp – att om inte det 
moraliska ansvaret fanns där »från början», på något sätt rotat i hur vi människor är, 
skulle det aldrig frambesvärjas på ett senare stadium, hur övermodigt och storslaget 
vi än ansträngde oss.1

Som Zygmunt Bauman ser det, har de moderna civilisationernas människor i 
stället för att bygga upp sin moraliska självkänsla satt sin tilltro till lagliknande 
regler, upprätthållna genom maktutövning. Bauman anser det vara tid för 
”återhumanisering”; en individens återupprättade tilltro till sin egen och sina 
medmänniskors moraliska förmåga. Regelstyrda plikter kan göras universella, 
men moraliskt ansvar kan endast bä ras av individer.2 En ståndpunkt som på 
olika sätt bekräftas i reportrarnas reflektioner över sina erfarenheter. Detta 
kapitel sätter reportrarna som moraliska subjekt i centrum; den enskilda in-
dividens reflektioner över sitt ansvar.

Att få känna sig trovärdig

Massmedieföretagarna insåg för länge sedan att det var bra – inte minst för 
affärerna – att hävda en boskillnad mellan nyheter och åsikter. Även om den 
gränsen är på väg att tunnas ut genom de allt vanligare nyhetskrönikorna, 
analyserna och bakgrunderna, där reportrar kan bedriva viss åsiktsjournalistik, 
ligger själva principen om neutral journalistik fast. 
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Som en förlängning eller aspekt av massmediernas neutrala framtoning 
finns en vida spridd uppfattning att reportrar inte bör engagera sig offentligt 
i frågor och sammanslut ningar som kan uppfattas som kontroversiella. Denna 
norm finns inte nedtecknad i ”Spelreglerna” men är ändå så stark, att den 
reporter som exempelvis deltar i en demon stration för reglering av valutaflö-
den inom det transnationella näringslivet riskerar att få en reprimand av sin 
arbetsledning.

Storstadsreportrarna diskuterade förhållandet personligt engagemang och 
reporterskap en tid efter det att före detta svenske överbefälhavaren Stig Synn-
ergren hade berättat för Peter Bratt, reporter på Dagens Nyheter, att en okänd 
man ringt på dörren och överlämnat en trunk fylld av gamla IB-dokument. 
Samtidigt framfördes på flera håll krav på en san ningskommission och offent-
liggörande av IB:s verksamhet under 1960–1970-talen.

demonstReRa elleR ej. Kassandra, Hermes och Akilles resonerade med utgångs-
punkt i mediebevak ningen av den återuppståndna IB-diskussionen om dilem-
man, där repor terns per sonliga ideal och övertygelser riskerar att komma i 
konflikt med yrkesutöv ningen.

Kassandra gjorde klart att hon aldrig gått i någon demonstration. Hermes 
instämde och tillade att han inte skulle kunna tänka sig att göra det. Akilles 
intog en mer nyanserad ståndpunkt och frågade de andra om de inte kunde 
tänka sig att demonstrera exempelvis mot inskränkningar i tryckfriheten, 
vilket fick Kassandra att modifiera sig.

– Jaså, jo självklart om det är den typen som berör det journalistiska yrket, 
tryckfrihe ten och sånt. Det är en annan sak. Jag kanske skulle gå i en demon-
stration om det gällde att de skulle lägga ett garage på lekplatsen där jag bor 
eller så. Annars... Jag har ibland velat gå. Jag går aldrig privat på första maj 
eller så. Även om jag har kompisar som vill dra med mig. Men nej, det skulle 
kännas fel.

Hermes däremot stod på sig och hävdade att han aldrig skulle tåga, inte 
ens för yttran defriheten.

Det upprörde Kassandra:
– Nej, men Hermes! Om tryckfriheten eller yttrandefriheten var hotad i 

Sverige; det är klart att du skulle protestera som alla andra!
Hermes:
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– Ja, protestera. Men jag kan protestera på annat sätt än att gå med plakat 
på stan.

En gång för länge sedan hade Hermes ändå gått till ett möte för en soli-
daritets kommitté.

– Jag vet inte hur jag blev inblandad, och sen kom jag in i det. Jag tyckte 
det var full komligt fel. Bara ett möte. Sen har jag undvikit allt. Även om jag 
solidariserar mig hur starkt som helst med en sak, jag går aldrig med i en 
grupp som arbetar för...

Hermes modell är att i stället skriva i ämnen som engagerar honom. Han 
nämnde en utrikespolitisk konflikt som exempel:

– Man behövde inte ens läsa mellan raderna för att få veta vem jag sym-
patiserade med.

Han anser att det inte alls är samma sak som att demonstrera eller exempelvis 
vara ak tiv i en solidaritetsrörelse.

– Nej, det där att stå med mitt namn och de som är intresserade av ämnet, 
då vet de: aha, han sitter med i styrelsen för den och den solidaritetsgruppen. 
Det blir lite.tveksamt.

Vad gäller medlemskap i politiska partier var alla tre överens om att det 
skulle kunna ställa till en massa problem. Akilles kunde gott tänka sig att 
agitera offentligt i demokrati frågor, men inte partipolitiskt.

– Man kan ju hamna i en väldigt specifik situation med stor uppmärksam-
het, och då ska man kunna inför tittarna eller läsarna ha en stor trovärdighet. 
Men när det gäller andra saker, till exempel det här med sanningskom mis-
sionen...

– Peter Bratt förbjöds ju av DN att skriva under ett upprop. DN sa att du 
får välja; an tingen skriver du under och då får du inte skriva om det här på 
nyhetsplats, vilket han ju ville göra. Och då valde han – klokt nog naturligtvis, 
för det var ju bara en markering – att skriva om det på nyhetsplats.

Kassandra undrade vad Akilles ansåg att det var för principiell skillnad 
mellan att plä dera för en sanningskommission och exempelvis att verka för en 
utredning om hur myn digheterna skötte sig efter Estonia-katastrofen.

– Skillnaden är att det här handlar om demokratisk öppenhet. Tillgång till 
insyn. Det är det som är den avgörande skillnaden. Det där blev förstås ett 
akut problem för Peter Bratt, och jag förstår både DN:s ledning och Peter 
Bratt. Jag tycker det var riktigt att se det på det sättet.
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Ett annat sätt att se på den frågan är att även om Peter Bratt avstår från att 
skriva under ett upprop så har han kvar sin övertygelse. Underskriften i sig 
borde inte påverka repor terns förmåga att skriva nyanserat på nyhetsplats. 
Däremot skulle det kunna vara tydlig görande för läsarna. Detta perspektiv 
hade Hermes ingen förståelse för:

– Jag tycker det är fel i så fall, att han ger en någorlunda bred bild av pro-
blemet, och sen plötsligt predikar en åsiktsartikel om samma sak.

Akilles medgav också att även han såg vissa problem.
– Visst finns det något hycklande med alltihop. Alltså att man skriver på 

Debatt, på kultursidan; skriver så kallade analyser. Analyser i dagspress i dag 
tangerar ju debattarti keln, oerhört nära. Man är ute på ett gungfly. Bara det 
att vi har bestämt formerna. Vi ska inte öppet deklarera det klart. Man får 
göra det i annan form. Så visst är det halkigt.

I detta läge erinrade sig Hermes, att han själv brukade göra just så; skriva 
nyhetsartiklar och så en analys eller en bak grund intill.

Akilles:
– Då säger du vad du tycker om alltihop?
Hermes:
– Ja, det är ingen tvekan. Sen får man veta att, ”där gled du över på ledar-

sidan”. Och det är ju ett dilemma. 
Men att det skulle vara fel, ville Hermes ändå inte gå med på.
– Nej, jag tycker inte det är fel. För då när man verkligen lyser igenom som 

skribent, det är ju i såna här frågor om övergrepp, mänskliga rättigheter och 
demokratifrågor. Då tycker jag inte det är fel.

1

Många reportrar – sannolikt en övervägande majoritet – har gjort valet att 
hålla undan sina eventuella sympatier för organisationer, partier och andra 
ideologiska grupperingar, inte enbart under tjänstetid och i sina artiklar och 
program, utan också på fritiden. De förklarar sin principiella obenägenhet 
att organisera sig med, att det skulle kunna äventyra deras trovärdighet som 
reportrar. 

För reportrarnas uppdrags- och arbetsgivare – massmedieföretagen – är det 
rim ligtvis både bekvämt och lämpligt med medarbetare som själva beslutat att 
offentligt hålla en neutral linje. Zygmunt Bauman beskriver en ”beteendets 
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heteronomi” som den sociala kontrollens överordnade princip. Det viktiga 
är att skapa ett sammanhang där individers oväntade reaktioner mini meras.

Man kan säga att det moderna samhällets ordnade verksamhet intuitivt följer beha-
vioristiska principer: det mest välordnade samhället kommer att vara ett samhälle 
där individens idio synkratiska motiveringar har berövats allt inflytande över hennes 
handlingar; ett samhälle där aktörernas tankar och känslor inte längre betyder något 
– vilka tankar och känslor de än hyser, så påverkas inte resultatet. Om den sociala 
ordningen ska vila på den rimliga förvänt ningen att de flesta av samhällets medborgare 
för det mesta kommer att följa en enhetlig moralkodex, måste åtgärder först vidtas 
för att reducera eller eliminera inflytandet från mora liska impulser, som alltid – och 
ofrånkomligt – är så personliga, så oregerliga, så oförutsäg bara.3

Att reportrarna ändå har problem med att hålla undan sig som moraliska sub-
jekt tyder deras kompromisser på. Man kan tillåta sig visst öppet engagemang 
i mycket privata frå gor – exempelvis i barnens lekplats – eller sådana som kan 
kopplas till yrket – exempelvis tryckfrihetsfrågor. Men för övrigt accepterar de 
att uttrycka sig via undertexten i sina egna artiklar och program. 

I andra sammanhang anser reportern sitt uppdrag vara att berätta snarare 
än att förtiga. Olyckor och våld har alltid hört till det människor velat läsa 
och höra om, om inte av andra skäl så för att historierna bekräftar att de själva 
inte har det så illa. Massmedierna fortsätter traditionen och därmed även re-
portrarna. Som framgått tidigare kan journalistik om våld och olyckor väcka 
svåra frågor. Junos upplevelser i samband med massmordet i Falun ledde i 
sin förlängning till att hon lämnade yrket.4 Alkestis hade ruelse över hur hon 
skulle behandla familjetragedin, där en mamma hade dödat sina två barn5. 
Påfallande många exempel och erfarenheter i denna undersökning relaterar 
till olyckor och våld med dödsoffer. 

Yrkesutövares ansvar

Jag inledde fält arbetet ett par år efter Estonias förlisning hösten 1994 och 
avslutade efter diskotekbranden i Göteborg hösten 1998. Katastrofer fördes 
på tal vid många tillfällen.

lektion i ansVaR. Vid ett av småstadsreportrarnas första möten berättade Nestor 
hur de dagen efter Estonias förlisning hade vägrat, när centralredaktionen 
begärde fram en bild på en grupp pensio närer som antogs ha drunknat. Redak-
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tionschefen förutsatte att det hade tagits ett grupp foto, innan pensionärerna 
gav sig av med bussen och ville publicera den bilden. När alla andra hade 
vägrat leta efter bilden, vände sig redaktionschefen till den yngste och senast 
anställde. Denne frågade Alkestis, hur hon tyckte att han skulle göra.

– Jag sa att vi har sagt nej allihopa och det ska du också göra. Då blev 
redaktionsche fen förbannad, för att han inte fick bilden.

 Men när PO långt senare berömde tidningen för att den skött sig bra under 
katastro fen, inte exponerat de anhöriga på samma närgångna vis som många 
andra, då hade re daktionschefens ilska hunnit lägga sig.

– Då sög han i sig.

kanske en exploateRing. Inför årsdagen av förlisningen planerade redaktionen 
göra något till minne av katastrofen. Tidningen hade tidigare publicerat en 
lång text författad av en ung man, som förlorat båda sina föräldrar och sin 
flickvän vid katastrofen. Han hade inte velat ta emot något honorar för texten 
utan ville att pengarna skulle skänkas till estniska barn. Alkestis tyckte att ett 
repor tage som skildrade den unge mannens resta till Estland och hur han gav 
sina pengar till några estniska barn, vore fint att publicera i samband med 
ettårsdagen. Den unge mannen kunde dock inte följa med till Estland. Därför 
åkte Alkestis och en fotograf över och läm nade pengarna till en nioårig flicka, 
som förlorat sin ensamstående mamma.

– Så skrev jag den där texten och då kändes det verkligen som det kan 
göra ibland... som att, nu ska jag förmedla mötet mellan de här två som blev 
föräldralösa men ändå ge något hopp, någon möjlighet. Inte bara det döds-
bringande ältandet av katastrofen. Jag vet inte om jag lyckades, men det var 
jätteroligt att skriva det. 

Man kan ändå undra om det fanns några fallgropar i Alkestis och redak-
tionens mellanhavanden med den överlevande unge mannen. Hade en kvälls-
tidning kun nat göra samma sak utan att anklagas för att exploatera en enskild 
och medieovan män niska i kris? På direkt fråga svarade Alkestis, att hon 
faktiskt hade känt sig en smula klu ven.

– Jag hade en vånda både före och efteråt. Han var med i en tevedebatt 
senare. Och han är ju så ung, att han inte riktigt fattade hur han kunde bli 
använd. Där kände jag att det kanske blev för mycket för honom. Det kan 
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vara en sak att berätta, men att sen komma in i det där kriget som blev... men 
han tog sig ur på något sätt. Han var nog så försynt, att han inte var riktigt 
medial. Sa nog inte tillräckligt kraftfulla saker.

– Där kände jag mig ansvarig. Det är så lätt att bli exploaterad.
Och lätt att exploatera. Alkestis har ju själv varit med flera gånger, där hon 

handlat överlagt och i enlighet med sin moral, men sedan har andra tagit vid 
och hon förlorat kontrollen över hur historierna nått läsarna. Alla reportrar 
känner igen våndan och försö ker lösa problemet på olika sätt. En del genom 
att inte betrakta berättelserna som sina, an dra genom att försöka stärka sitt 
inflytande. 

näR Vi bleV etiska. Akilles, som även har arbetat för kvällspressen, anser att det 
stora problemet där var rubriksättningen, som reportrarna inte hade särskilt 
stort inflytande över. Men han fram höll också att Sveriges journalister över lag 
har lärt sig en hel del om etik; att Estonia-ka tastrofen förde med sig insikter.

– Estonia-katastrofen fick oss att inse att man inte ska gå på människor som 
befinner sig i akut sorg eller chock. Man måste i alla fall vara oerhört försiktig 
och veta vad man gör, när man gör det.

 I det samtalet, som fördes ungefär tre år efter förlisningen, deltog också 
Dafne, Jason, Kassandra och Hermes. De andra var inte lika övertygade om 
att journalisterna hade bätt rat sig.

Dafne: 
– Det har gjorts övertramp efter det.
Hermes:
– Det var ju samma diskussion efter de små pojkarna som omkom i con-

tainern.
Akilles stod på sig och hävdade att journalisterna är medvetna ”på ett helt 

annat sätt”. 
– Det är en väldigt svår balans. Naturligtvis finns ett självklart intresse 

av att skildra händelsen. Vad är det då som är intressant? Det är ju inte det 
sjunkna plåtskrovet utan människorna. Var drar man då gränsen? Filmar man 
på avstånd? Går man fram och frågar artigt? Det där är ju jättesvårt.
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skottskadade i tjänsten. För att övertyga om att det faktiskt hade blivit en för-
bättring anförde Akilles en hän delse då två tevejournalister blivit skottskadade. 
Teves hantering av de händelserna var, ansåg Akilles, ett exempel på att alla 
från kanalchefen och neråt påverkats av den etiska debatten till den grad att 
de blivit överdrivet försiktiga.

– Fotografen filmade ju allt det där. Han föll och filmade. Ni har säkert sett 
det där. Reportern räddade livet på honom. I halv åtta visade de en nedklippt 
version, och jag blev tokig. Jag ringde och skrek ”Visa för faan hela! Det är 
klart ni ska visa det. Båda har ju betett sig exemplariskt.”

På frågan om varför Akilles ansåg att kanalen borde visa hela händelseför-
loppet, sva rade han:

– Jag tyckte det skulle visas, dels för att det var en oerhört dramatisk hän-
delse. Bägge hade uppträtt på ett sätt som var fullständigt hedervärt för båda 
två. Det fanns ingen ting...

Kassandra:
– Du ville visa den journalistiska bragden, va?
Akilles:
– Jag ville visa vad som hade hänt. Sedan gav det också en blixtbelysning 

av hur far ligt det var där nere. På ett sätt som tittarna kunde ta till sig. Men 
även för deras skull, som hade riskerat livet och sedan skulle bli sönderklippta 
av någon feltänkt hänsyn. Men det intressanta är att hänsynen fanns där, hela 
vägen uppifrån och ner. Alla tänkte på det. Och sen när reportern också blev 
skjuten, så kom den här debatten åter upp. Ska man visa eller inte. Han ringde 
från sjuksängen och sa att det är grönt. De trodde han var i chock. Han var faan 
inte i chock. Han var snarare tvärtom glasklart inriktad på en enda sak bara.

1

Alkestis och Akilles – som alltså inte varit i samma grupp i denna undersök-
ning och inte känner varandra (den ena arbetar i småstad för en lo kaltidning 
och den andre som frilans i storstad) – resonerar bägge om ansvar och moral, 
men deras resonemang är vitt skilda från varandra.

Alkestis gjorde i fallet med den unge mannen som förlorat sina anhöriga i 
Estonia-ka tastrofen, som hon hade gjort förr. Hon vägde samman olika in-
tressen och kom fram till ett sätt att handla. Sedan kan ambivalensen komma 
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smygande efteråt, även om man i si tuationen ansåg sig göra rätt. Hade hon 
ändå inte exploaterat den unge mannen..?

Zygmunt Bauman anser att just ambivalensen är något människan – ifall 
hon vill vara moraliskt subjekt – måste acceptera som ständig följeslagare.

Den moraliska akten är i sig endemiskt ambivalent och söker sig hela tiden osäkert 
längs den tunna linje som skiljer omsorg från dominans och tolerans från likgiltig-
het. I det kom plexa nätverket av ömsesidiga beroenden blir konsekvenserna av varje 
handling tvunget am bivalenta. Varje handling, den må vara hur ädel, osjälvisk och 
gynnsam för vissa som helst, kan vålla olägenhet för dem som blir dess objekt – det 
finns inga verkliga garantier däre mot.6

Medan Alkestis och många andra stretar på med sin osäkerhet – och ut-
trycker den – förefaller Akilles ha stark tilltro både till sitt eget omdöme och 
dessutom tillit till journalist kåren i stort. Men det finns något förbryllande i 
hans argumentation för att massmediernas företrädare blivit mer hänsynsfulla. 
Exemplet med de två tevejournalisterna är förbryl lande på två sätt:

Utgångspunkten är journalistikens svårigheter att klara av ett hänsynsfullt 
bemötande av människor som drabbas av våld och olycka och av anhöriga till 
de drabbade. Men de två journalisterna på uppdrag kan knappast jämställas 
med privatpersoner som förlorat sina anhöriga i katastrofer, ofta människor 
utan medievana och dessutom i chocktill stånd.

Den andra egendomligheten är att Akilles lägger fram exempel på – enligt 
hans åsikt – en negativ effekt. Det är svårt att tolka det på annat vis än att 
han inte kunde erinra sig några positiva konsekvenser av en utveckling, som 
han ändå ansåg vara av godo.

En möjlig tolkning, med tanke på att Akilles i många andra sammanhang 
berättat hur han ständigt söker stories med äkta dramatik, är att han anser det 
vara svårsmält att teve kanalens ansvariga inte var beredda att fullt ut använda 
den dramatik som dess egna med arbetare bjöd på; att han anser att teve-led-
ningen betedde sig otacksamt mot de två skott skadade journalisterna. 

RepoRteRn som läkaRe. I ett annat samtal resonerade Akilles och de andra stor-
stadsreportrarna om förde lar och nackdelar med att vara engagerad i det man 
ska skildra och hur redaktionsled ningen bör förhålla sig till enskilda reportrar.

–Klart att man kan tappa omdömet, om man kommer för nära. Blir man 
personligt be rörd av en människas öde, så måste man ändå hålla sig kall. Man 
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är ju lite grann som en läkare vid ett sånt tillfälle. Man ska känna omtanke 
om den man ska utföra operationen på och vilja personens väl och så vidare, 
men man måste ändå hålla sig yrkesmässigt kall. Alla klarar oftast av det, men 
en del tappar distansen. 

– Då tycker jag det är redaktionsledning ens plikt att säga; ”nu sätter vi nån 
annan på det här, kyler ner honom en stund.” Men det är inte samma sak som 
att stoppa någon eller påverka någon på ett otillbörligt sätt.

1

Liknelsen mellan läkarens yrke och reporterns kan ses som ett uttryck för att 
Akilles liksom de flesta andra reportrar – och människor – har en önskan att 
bli erkända som goda människor. Men dessutom är det en önskan att fullgöra 
sin uppgift; plikten. För att få ihop dessa bägge ambitioner måste uppgiften i 
sig vara god, alltså i reporterns fall själva offentliggörandet. Detta diskuterar jag 
på annan plats i undersökningen. Jag behandlar också den undersökning som 
Ingela Josefson gjort tillsammans med läkare om deras yrkespraxis (kapitel 3). 

Som medicin- och landstingsre porter lärde jag mig att relationen mel-
lan läkare och reportrar, mellan sjukvård och jour nalistik kan vara laddad. 
Massmedierna presenterar gärna läkare som makthavare. Ansvarsnämndens 
utredningar bevakas alltid noga av pressen. 

Ofta omskrivs ärenden utan att avslöja läkarnas identitet, men då och då 
brukar anföras att pressen borde offent liggöra namn på de läkare som får an-
märkning av ansvarsnämnden. Sommaren 2001 gjorde tidningen Expressen 
slag i saken och publicerade namn och tjänstgöringsställe på 80 läkare under 
rubri ken ”Läkare prickas – men går fria. PATIENTFÖRBUNDET: ÅTALA 
DEM I TINGSRÄTTEN I STÄLLET”7 

Med detta som bakgrund är det intressant att något jämföra de etiska regler 
som antas vägleda reportrar respektive läkare i deras yrkesutövning.

läkares ansvar och reportrars

Martha Nussbaum framhåller med referens till Aristoteles att de goda reglerna, 
som kan ge en människa stöd i hennes val mellan olika handlingsalternativ 
inte bör vara absoluta och slutgiltiga utan öppna till sin karaktär. Reglerna 
ska fungera snarast som en samman fattning av tidigare kloka val. De ska inte 
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göra anspråk på att utgöra en sista domstolsin stans. Det enskilda fallet ska 
bedömas utifrån sina unika förutsättningar.8

Både journalisternas ”Yrkesregler” och ”Läkarreglerna” inleds med en por-
talparagraf. För journalisternas vidkommande var detta en nyhet med den 
upplaga av ”Spelreglerna” som gavs ut 2001. Tidigare gick texten direkt på 
yrkesregel nummer ett. 

För Svenska journalistförbundets medlemmar lyder portalparagrafen:

Stark journalistisk integritet är avgörande för trovärdigheten. Den som granskar 
samhället måste också själv kunna tåla att bli granskad. Att journalisten visar hänsyn 
i arbetet på fältet är viktigt för allmänhetens förtroende. Tilltron till medierna och 
deras medarbetare bygger på att yrkesreglerna följs.9

För Sveriges läkarförbunds medlemmar:

Den som valt läkarens yrke har åtagit sig en svår och ansvarsfull uppgift, som kräver 
goda kunskaper och vilja att följa de etiska krav som läkarna sedan årtusenden erkänt 
vara norm givande. Det förtroende och den handlingsfrihet som tillkommer läkaren 
grundar sig på hans personlighet och vetande.10

Läkaren tilltalas som en person vilken valt sitt yrke och förutsätts inse att 
yrkesvalet innebär att hon eller han inser vilket ansvar som ligger i yrket. Ett 
personligt ansvar. I aristotelisk anda förutsätts läkaren vara värd sitt förtro-
ende och sin handlingsfrihet både genom sina karaktärsegenskaper och sina 
intellektuella förtjänster. Texten andas att läka ren förutsätts vara en dygdig 
person, ett moraliskt subjekt.

Journalisten däremot får redan i andra meningen veta att hon ska räkna 
med att bli granskad. Oklart av vem. Även meningen därefter har en tillrät-
tavisande ton. Journalisten ska visa hänsyn, annars kanske allmänheten inte 
tror på henne. I den sista meningen är det som om yrkesreglerna givit upp 
hoppet om de utövare reglerna gäller och i stället sätter tilltron till ”medierna”, 
de företag som anlitar yrkesutövarna; deras arbetsgivare.

Vad den första meningen betyder är ganska oklart; ”Stark journalistisk inte-
gritet är av görande för trovärdigheten”. Begreppen rör sig på en hög abstrak-
tionsnivå och meningen saknar både subjekt och objekt. Integritet i relation 
till vad? Avgörande i vilken bemär kelse? Begreppet ”trovärdig” återkommer 
ofta i resonemang om journalistik och massmedier. Betydelsen brukar av 
sammanhanget kunna tolkas till något liknande ”ge in tryck av tillförlitlighet”. 
Är det detsamma som att faktiskt vara hederlig?
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De första paragraferna i de två yrkesgruppernas regler bjuder på samma 
skillnad i tilltal och förväntan:

”Ta inte i tjänsten emot journalistiska uppdrag av personer utanför den re-
daktionella ledningen.”, förmanar den ena, medan den andra tillitsfullt säger: 
”Läkaren skall i sin gärning låta sig ledas av människokärlekens och hederns 
bud och hans främsta mål skall vara patientens hälsa.”

De följande 11 reglerna – lika många för läkaren som för journalisten 
– fortsätter i un gefär samma stil. Läkarnas etiska regler är påbjudande och 
expanderande. De är regler för individer som förutsätts ha patienternas, sina 
medmänniskors, bästa som ledstjärna i sitt arbete. Yrkesutövaren förutsätts 
att efter bästa förmåga hjälpa sina patienter till i första hand förbättrad hälsa, 
i andra hand lindra deras besvär och i alla händelser ge tröst.

Journalisternas yrkesregler handlar om en verksamhet, vars utövare måste 
styras med förbud och begränsningar för att inte ställa till skada. Reglerna 
ansluter till affärsetiken, som också måste vara begränsande för att inte syftet 
med verksamheten ska få alltför negativa bieffekter.

Journalister ska inte ta emot presenter eller andra förmåner(2), inte utöva 
påtryckning eller försöka skaffa sig fördelar med hjälp av presskortet (4), inte 
utnyttja ”opublicerade nyheter” för egen eller andras vinning (5), inte förfalska 
intervjuer eller bilder (9), inte ge efter för påtryckningar från utomstående (3). 

Det handlar alltså snarare om att begränsa risker i samband med reportrars 
arbete än att upp muntra dem att göra gott i ett för mänskligheten viktigt värv.

Att det inte är givet att etiska regler för journalister ska den ton och det 
innehåll som de svenska reglerna har, visar den amerikanska motsvarigheten 
från Society of Professional Journalists. Även denna regelsamling inleds med 
en portalparagraf:

Members of the Society of Professional Journalists believe that public enlightenment is 
the forerunner of justice and the foundation of democracy. The duty of the journalist 
is to further those ends by seeking the truth and providing a fair and comprehensive 
account of events and issues. Conscientious journalists from all media and specialities 
strive to serve the public with thoroughness and honesty. Professional integrity is the 
cornerstone of a journalist´s credibility.11

Liksom läkarna tilltalas de amerikanska journalisterna som moraliska subjekt, 
vilka förväntas uträtta något gott. Där svenska journalister i den första yrkes-
regeln tillhålls att underordna sig ”den redaktionella ledningen” påminns de 
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amerikanska om att ”Journalists are accountable to their readers, listeners, 
viewers and each other.” 

I de svenska yrkesreglerna finns inte ordet ansvar med en enda gång. Av vilka 
skäl är då reglerna så pass olika? Som förklaring till detta föreslår jag två orsaker:
3 Svenska journalister har en annan position än läkare och ameri kanska jour-

nalister. Denna skillnad kan bland annat utläsas i det etiska regelverket.
3 Svenska Journalistförbundet är en facklig organisation med ambi tion att 

utöka sin medlemskader och en därav följande allt vidare tolkning av vad 
journalistiskt arbete är. Reglerna måste kunna tilläm pas på många olika 
kategorier anställda.

Som bör ha framgått av den här undersökningen hindrar inte de etiska reg-
lerna enskilda reportrar från att ta ett personligt och konkret ansvar i sin yr-
kesutövning. Den danske moralfilosofen Uffe Juul Jensen diskuterar hur den 
enskilde kan förhålla sig till grundläggande moraliska principer som den, att 
varje människa har ett personligt ansvar för de svaga bland sina medmännisk-
or. Hans resonemang riktar sig i första hand till verksamma inom sjuk- och 
hälsovård men kan begrundas också när det gäller personligt ansvar bland 
andra yrkesutövare.

Vi handlar inte moraliskt ansvarigt , bara för att vi säger att vi vill stödja de svaga. Vi 
handlar inte heller moraliskt ansvarigt, bara för att vi tror, att våra strävanden tjänar 
till att hjälpa de svaga. Den moraliska principen ger oss några riktlinjer. Men först 
och främst ställer den oss inför en uppgift.12 

Den uppgift som moralen ger var och en kan inte lösas genom ett system av 
regler, utan vi får som individer finna oss i att försöka lösa de moraliska dilem-
man vi försätter oss i med hjälp av erfarenhet och inlevelse i varje konkret fall.

Varje situation kräver sina överväganden och bedömningar. De som träffar avgörande-
na kan inte frånsäga sig ansvaret för dessa för dessa avgöranden genom att hänvisa till 
en eller annan princip (t ex ”den nödvändiga fördelningen av den givna resurserna”)13
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manligt och kvinnligt reporterskap

Tidigare i detta kapitel behandlar jag skillnaderna i Alkestis och Akilles reflek-
tioner över sitt ansvar i yrket. Mannen Akilles framstår som säker på sin sak, 
väl han åtagit sig en uppgift eller anammat en uppfattning, medan kvinnan 
Alkestis ofta återkommer till sin osäkerhet. Den här undersökningen handlar 
inte om kategorin kvinnliga reportrar i rela tion till kategorin manliga utan 
koncentrerar sig på individer, åtta kvinnor och nio män. Eftersom min egen 
erfarenhet är att det innebär såväl nackdelar som fördelar att vara kvinna repor-
teryrket, och jag förutsätter att könet också har betydelse för manliga repor trar, 
var jag ändå intresserad av att grupperna skulle vilja diskutera sitt yrke också 
ur det per spektivet. Två av grupperna hade ”kvinnligt och manligt” som tema 
för ett av sina möten. Detta var inte ett tema som alla ansåg hade relevans.

många exempel. Merlin kunde gå med på att det hade viss betydelse hur han 
var klädd i jobbet, däremot hade inte det faktum att han är man någonsin 
haft någon inverkan på yrkesutövningen. 

Kvinnorna i gruppen hade andra erfarenheter. 
Sigyn, Vesta och Embla hade inga svårigheter att erinra sig situationer i 

jobbet, som hade inträffat eller utvecklats på ett sätt som de kopplade samman 
med att de är kvinnor.

Embla mindes när hon som ganska ung skulle bevaka ett möte mellan 
Boliden kemi och koncesionsnämnden för miljöskydd. En av direktörerna 
underhöll sig lite faderligt med den unga reportern under kaffepausen.

– Till mig sa han, ”det är bara så att ställer de för hårda krav, så lägger vi 
ned”. Vi top pade förstås med det dagen efter.

När Embla skulle följa upp sin nyhetsartikel, fick hon inte prata med den di-
rektör hon hade pratat med tidigare utan hänvisades till en annan i ledningen.

– Han trodde inte det var så farligt att prata med en nyexxad tjej från lo-
kaltidningen. Hade jag varit kille skulle han kanske inte ha gjort det.

Sigyn mindes när hon arbetade med en kritisk artikel om planerna på att 
exploatera och kalhugga ett naturområde. Hon intervjuade företrädare för 
Domänverket och för kommu nen. Under hela mötet adresserade herrarna 
Sigyn som ”lilla stumpan” .

– Det ”vad sa nu lilla stumpan?” och ”som lilla stumpan här säger”. Jag var 
ändå inte så jätteung. Över 30.

k
A

p
IT

e
l

 11: Y
r

k
e

S
u

T
ö

v
A

r
e

 O
c

h
 m

ä
n

n
IS

k
A



277

Ett av Vestas exempel var från hennes tid som medicinreporter, och sjuk-
husets onko logenhet hade installerat ny utrustning för skiktröntgen. Vesta 
och en fotograf åkte dit för att göra en artikel med bild.

– Under den tre kvarts timme vi var där, fick jag inte överläkaren att titta på 
mig en enda gång. Han stod där vid apparaten, förklarade tekniska grejer, och 
han vände sig bara till fotografen (manlig ). Det här är inte mer än sex år sen.

inget skitsnack. Merlin och Perseus däremot, kunde inte påminna sig något 
läge, där det haft betydelse att de är män. På frågan om de inte agerat ”manligt 
auktoritärt” någon gång, svarade Merlin:

– Jo säkert, många gånger. Men det är jag, liksom. Jag tänker inte på det 
som något speciellt manligt drag; att jag kan låta rätt aggressiv och pockande 
på rösten. Men jag har inte tänkt på det som en manlig pryl jag kör. Mer en 
Merlin-pryl.

Perseus var inne på samma linje; att han nog kunde låta korthuggen och 
bestämd i job bet. En gång hade han ringt och bokat en intervju med en per-
son, och hans kvinnliga kollega som hört samtalet, tyckte det var konstigt att 
personen inte avböjde att bli inter vjuad av Perseus.

– Men jag tyckte att jag hade varit fullständigt avspänd. Bara effektiv. Inte 
en massa skitsnack. Mer; ett, två, tre, fyr, fem – nu är det klart. Lägg på. Den 
attityden kan ju vara förödande gentemot en person som är svag.

Där hittade Merlin något att ta fasta på, detta att inte lägga tid på ”skit-
snack”. Kanske det kunde vara ett manligt drag...

– För de jag känner som är duktiga på att prata skit – som jag tycker – i 
telefon eller med varandra, de är kvinnor.

Men inte enbart på att babbla som det verkar, för Perseus kom att tänka 
på hur det hade varit den period när han och två kolleger, en kvinnlig och en 
manlig, turades om att skriva veckans kåseri.

– När jag skulle göra det, så satte jag mig hela dagen. Min kvinnliga kollega, 
trängde in kåseriet mellan andra jobb. Men jag tog plats. Hon beundrade mig, 
sa hon snällt, för att jag tog mig det utrymmet. Men hon klämde in det där 
på två, tre timmar mot slutet av dagen.

– Hon hade alltid fullständig koll på vad vi skulle ha på sidan. Jag hade 
mest koll på mitt eget. Medan hon såg till helheten.
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1

Samma inställning; att först se till det hela och i sista hand göra sitt eget jobb 
beskrev Penelope från den period, då hon inte orkade med reporterarbetet. 
Sin spalt ”Hemmets härd” skrev hon efter passen som nattredigerare och som 
biktmor åt grafikerna på sätte riet. Utan att kunna belägga det är mitt intryck 
att många kvinnliga reportrar, likt Penelope och Perseus kollega, pusslar för 
att få saker att gå ihop. Och att kanske just detta puss lande riskerar att ta så 
mycket kraft att de varken orkar eller ger sig tid att ta itu med så dant, som 
dessa kvinnor anser att de egentligen borde eller ville ägna sig åt.

fRilansaR med olika syn. Storstadsreportrarna Dafne och Akilles arbetar bäg-
ge som frilansreportrar men under helt olika förhållanden och med ganska 
olika syn på vad deras yrke går ut på. I andra exempel har Akilles berättat att 
han söker extraordinära ”stories”; helst dramatiska och med en människa i 
centrum. Dafne anser att det snarare hör till hennes reporterarbete att skildra 
vardagen. Hon är akademiskt utbildad men uppvuxen i ett arbetarhem, vilket 
hon anser förpliktar.

– Med en del människor känner man precis vad de egentligen vill ha fram 
men inte lyckas med. Speciellt för mig som jobbar mycket med typ vårdbi-
träden som sitter och hummar och inte får nån stuns på sina uttalanden. Så 
ringer jag och läser upp och då sä ger de; ”oj, sa jag så bra?” Då vet jag att jag 
hamnat rätt.

– De jag pratar om är såna som aldrig någonsin uttalat sig för en journalist 
och som har svårt att formulera sig. På något sätt tycker jag att jag är deras 
talesman i det läget.14

Medan Akilles oftast lägger ner ett par månaders arbete på ett jobb, tar 
Dafne sällan mer än två dagar på sig för en artikel. Man skulle kunna räkna 
Dafne till kategorin puss lare. Hon arbetar mycket åt fackförbundspressen 
och försöker få ihop sin ideologi om yr ket med nödvändigheten att ha jobbet 
som födkrok. Detta är inte alltid helt enkelt. Mötestemat Att föda, utveckla 
och genomföra idéer utvecklades till en dialog mellan Dafne och Akilles om 
arbetets mening.
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bRoscHyR gaV idén.  Dafne som är skrivande reporter hade inför det här mötet 
gjort anteckningar om sina se naste jobb. Hon påpekade att hennes arbetssi-
tuation inte alls liknar Akilles, som var inbe gripen i flera stora och långsiktiga 
projekt. Själv hade hon mest jobbat med korta jobb den senaste tiden. Samma 
eftermiddag hade hon skrivit en artikel om kvinnor som kommer tillbaka till 
jobbet efter att ha förlorat ett barn. Idén hade hon fått från en broschyr, sedan 
hade hon tagit kontakt med ”Föreningen för plötslig spädbarnsdöd”, inter-
vjuat en drabbad – en i styrelsen – och skrivit artikeln för en facklig tidskrift.15

– Kvinnan jag intervjuade var mycket verbal och väldigt bra. Jag såg det nu 
när jag skrev ut i dag, att hon hade väldigt fina formuleringar.

Dafne hade inga problem att sälja sin artikel. 
– Jag jobbar mer och mer för en väldigt fast kundkrets på kanske tio tid-

ningar. När jag stöter på nåt, så vinklar jag åt dem.
För artikeln om sorg på jobbet planerade Dafne att debitera en arbetsdag; 

5 000 kr. Intervjun tog två timmar, sedan skrivandet och så hade Dafne lovat 
kvinnan att få läsa igenom artikeln så att allt skulle bli rätt. 

gaRdeRoben som idébank. Ur sina anteckningar plockade Dafne sedan fram yt-
terligare exempel på hur jobb kunde växa fram. Som frilans gäller det att vara 
vaken på vad som kan bli en artikel. När Dafne fick pälsängrar i garderoben, 
så blev det inte bara en sanering i hennes lägenhet utan dessutom en artikel 
om skadedjur för en bo-tidning.16

Vanligt är att hon bevakar konferenser. Strax före mötet var det en arbets-
miljökonfe rens som resulterade i både notiser och artiklar. En notis handlade 
om att finska kommu nalarbetare på grund av underbemanning sliter så myc-
ket att långtidssjukfrånvaron har ökat dramatiskt. Det skulle Dafne ha gjort 
ett reportage om ifall hon hade varit anställd.

– Men kan du inte få någon redaktion att betala då? undrade Akilles.
Jo, egentligen trodde Dafne att det skulle ha gått bra. Sanningen var nog att 

hon inte tid. På samma konferens presenterades nämligen ett forskningspro-
jekt om svenska vår danställda, som Dafne också gjorde ett jobb på. Sedan har 
hon ju dessutom ”sin” fack liga tidning, som hon är redaktör för. På frilansbasis.

– Då får jag ju kläcka hela tidningen. Allting.
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jobbaR föR bRödfödan. Dafne tillstod att hon nog jobbar ganska mycket för 
försörjningen, för att få ihop tillräck ligt mycket pengar för att sedan sätta 
sig och skriva den där boken... Men hon framhöll dessutom, att hon också 
föredrar snabba jobb. Skulle hon tvingas hålla på med ett jobb i fyra dagar, 
så skulle hon tröttna. Bli less, för hon är ingen forskartyp som skulle klara av 
att sitta långa tider, innan det blev något resultat.17

Akilles invände att man därigenom lätt fastnar i de första intrycken och 
att dessa många gånger är schabloner. Risken är alltid att det finns en mycket 
intressantare historia innan för den man berättar.

Men Dafne höll fast vid sitt och berättade att en av de forskare som hon 
hade intervjuat på arbetsmiljökonferensen, han hade hållit på i två år med 
att undersöka en arbetsplats. Ändå hade han ingenting att komma med, som 
inte Dafne trodde sig kunna ha fått ut av två dagars fältarbete. Hon tyckte att 
man som frilans i stället kunde komma tillbaka till samma ämne, göra flera 
historier till olika tidningar. En stund senare ändrade hon sig dock och sa, 
att hon nog egentligen också skulle vilja hålla på länge med något intressant. 
Bara hon fick. Ett lite oväntad förklaring från en frilansreporter med enmans-
företag, kan man tycka. Men som Dafne ser det handlar det i slutänden ändå 
om vad man ”får”.

– Klart att jag styr det själv, men det är svårt att tacka nej också. Förra veckan 
var jag på en tvådagarskonferens om skiftarbete, mat och kroppen. Då sitter 
jag ju i två dagar och så skriver jag ut en dag, och så är det beställt. Tre såna 
jobb, det är bra jobb. Lättgjort och intressant. Kan föra vidare till nåt. Jag har 
haft väldigt mycket sånt här på slutet. Och då blir det liksom inte... Så jag 
känner att det skulle vara kul att göra något stort.

1

Liksom Akilles vill Dafne skapa attraktiva berättelser och tillstod, att hade hon 
haft två mammor som drabbats av plötslig spädbarnsdöd att välja på, och den 
ena förlorat ett och den andra tre barn, då skulle hon ha valt att intervjua den 
som förlorat tre spädbarn. Men till skillnad från Akilles så ser hon dilemmat i 
ett sådant val. Detta dilemma, anser Dafne, är att om man konsekvent väljer 
det extrema, blir det samtidigt en nedvärdering av det normala. Det som 
visserligen är statistiskt normalt, men som av de drabbade kan upple vas som 
både dramatiskt och extremt. Den dramatiken vill Dafne skildra, en ambition 
som Akilles anser handlar mer om romankonst än om journalistik.

k
A

p
IT

e
l

 11: Y
r

k
e

S
u

T
ö

v
A

r
e

 O
c

h
 m

ä
n

n
IS

k
A



281

Dessvärre lyckas Dafne, enligt sin egen bedömning, inte omsätta sin berät-
tarambition i jobbet. Hon känner sig sliten mellan viljan att förverkliga den 
och tryggheten i att vara efterfrågad för snabba, oproblematiska och relativt 
välbetalda uppdrag. Kanske också mellan å ena sidan sin egen verklighet och å 
den andra den retorik och de förväntningar som omger reporterns yrke. Man 
ska granska, vara en samhällets ordningsman, för att räknas som reporter, det 
tycker nästa alla journalister. 

utled på jobbet. Ett drygt halvår efter idé-diskussionen med Akilles och fyra 
reportermöten senare var Dafne fullkomligt utled på tidningen som hon är 
redaktör för och även för övrigt trött på sin arbetssituation. Hon tyckte att 
hon satt fast och att även jobb som egentligen var ro liga, var nästan omöjliga 
att börja ringa på för att boka intervjuer.18

– Och sen, när jag har det på blocket, så kan det dröja hur länge som helst 
innan jag skriver ner det, om jag inte har lämningstid. Så där är det jämt.

Efter en lång diskussion där de övriga försökte hjälpa till med förslag på 
utvägar ur le dan, kom Dafne fram till att hennes problem var att hon inte 
förmådde skapa sig utrymme för att förverkliga egna idéer. Hon tyckte inte 
att hon kunde tacka nej till de tråkiga job ben. Felaktig strategi, ansåg Jason 
och rekommenderade henne att tacka nej, så att upp dragsgivarna skulle förstå 
hur eftertraktad hon var.19

– Samma psykologi som när man blir uppbjuden. ’nä du, jag vill inte dansa’. 
Då tän ker man genast ’alltså grabbar, henne måste jag få dansa med’. Hon 
verkar oåtkomlig. 

Dafne:
– Nej, på dans är det tvärtom. Nobbar man kommer det aldrig nån mer. 

Då blir de för fega.
Efter en paus tillade hon:
– Det är nog 50-årskrisen, för jag fyllde 50 förra månaden. Jobbet är ju 

egentligen rätt kul, det är det ju. Kul att vara ute på fältet. Kul att skriva. 
Men segt.

Kassandra funderade om Dafne kanske borde hitta på något helt annat, 
kanske lämna sin vanliga genre. Söka sig lite längre bort.

Dafne tänkte en kort stund.
– Köpa en kiosk.
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1

Det är lätt att se Dafne och Akilles som urtypiska representanter för det kvinn-
liga och manliga närmandet till inte bara reporterjobb utan till tillvaron över 
huvud taget, men det vore att dra förhastade slutsatser. Man kan också se det 
som ett uttryck för frilansrepor terns föränderliga, och otrygga, arbetssitua-
tion. Ett antal månader senare var situationen helt annorlunda. Dafne hade 
hittat tillbaka till arbetsglädjen och var ivrig att ge goda råd till Jason, som då 
hade förlorat sitt dokumentärfilmsprojekt. 

När vi inledde vårt samarbete var fem av de 17 reportrarna frilansar och 
när vi slutade var de sju. När detta skrivs, sommaren år 2001, har ytterligare 
en, veckotidningsrepor tern Sigyn, gått över till frilansarbete. Det handlar här 
om etablerade yrkesutövare som väljer att lämna fasta tjänster i en bransch 
där det strömmar in hundratals ansökningar till varje ledigförklarat vikariat. 
Man kan undra varför de överger allt det som anställningstrygghe ten innebär. 
Ibland gör nog också frilansarna själva det. När jag hade bett några av repor-
trarna att redogöra för en arbetsdag, lämnade mig Perseus följande skriftliga 
redogörelse. Det var en dag i slutet av augusti, när folk just kommit tillbaka 
efter semestern:20

Vaknar 05.16. Tänker på jobb. Brist på jobb. Somnar om. Vaknar 06.03. Inga nya 
idéer. Somnar om. Klockan ringer 07.07. Somnar om. Stiger upp 07.08. Sven och 
Stina finns på plats i korridoren 09.00. Fikar. Sven betalar räkningar. Ska till Kina i 
morgon. Vad ska jag göra? Läser färdigt Landstingsförbundets kallelse till nytt it-råd. 
En grej för Dagens medi cin? Kollar deras hemsida. Huvudinnehållet i skrivelsen är 
redan publicerat, men Rådet nämns inte. Sticker emellan med ett samtal till Petter 
på Bladet. Han har skrivit om Hjärt- och lungsjukas program för bättre samarbete 
och eftervård. Han känner dock inte till utvär deringen från i juli. Ger honom lite 
skvaller om utredaren. Faxar sammanfattningen. Kan kanske ge 600 spänn. Kan 
behövas. Augusti månad är bedrövlig. Söker landstingsdirektö ren. Han är på resa. 
Landstingets it-ansvarige sitter i sammanträde till kl 16. Lär inte gå att få tag i då 
heller. Talar med handläggaren på Landstingsförbundet. Rådet är inte nytt. Ska bara 
ombildas med tanke på de nya storlandstingen. Kan bli intressant först senare i höst. 
Spelar Snodd. Röker. Börjar bläddra i gamla anteckningar. Funderar på att ringa 
Lärartidningen för att sälja min redan publicerade artikel om utlandssstudier. Känner 
samti digt att det är just de ansträngningarna som knäckt mig den här månaden. Måste 
bryta fixe ringen vid återförsäljning. Gå vidare. Ringa runt och få nya impulser. Fixa 
intervju med Göran. Slår upp kom ihåg-lapparna på skärmen. De lyser ilsket gula. 
Oförändrat ofullbor dade. Läser Nationella folkhälsokommitténs sammanfattning av 
sitt betänkande ”Hur ska Sverige må bättre?” Tänker på artikeln i Ordfront Magasin 
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som talade om nedrustningen av SCB som ett hot mot demokratin. Har betänkandet 
några uppslag? Anar att det är för tidigt att göra nåt. Remissrundan är nyss avslutad. 
Sammanställning av resultatet pågår. Men det är valtider. Intresset för folkhälsan bör 
vara stort på redaktionerna. Måste hitta en expert. Sociolog, psykolog, epidemiolog 
eller socialmedicinare. Läser färdigt. Jo det finns två kon kreta förslag: Nya professurer 
och samordnande forskarassistenttjänster vid samtliga univer sitetsorter. Nyhetskrok! 
Mår lite bättre. Lunch. Slår upp regeringens hemsida på nätet. Laddar ner betän-
kandet och ringer under tiden på mobilen till handläggarna på socialdeparte mentet. 
Inget svar. Huvudsekreteraren sitter i sammanträde till klockan 14. Nerladdningen 
avbryts oväntat. Borde tagit kopia på hela boken när jag var på landstinget. Spelar 
Snodd. Röker. Funderar vem den andre huvudsekreteraren, professor Robert Er-
iksson, är. Kollar be greppen i sammanfattningen; ”häslolektion”, ”materiell nöd”, 
”barndomsförhållanden”, ”ge nerell sårbarhet”, ”arbetslöshet”, ”bristande kontroll”, 
”ensamstående föräldrar”, ”livsstil”. Sånt jag gillar; att stycka verkligheten i delar och 
skapa klarhet. Men vem vill köpa sånt? Ringer huvudsekreteraren. Svarar inte. Ordfö-
randen tillbaka 14.15. Börjar fundera på min ar tikelidé om grön el. Också en valfråga. 
Borde ringa och få namnet på kontaktpersonen. Ordföranden inte tillbaka 14.16. 
Ringer om de små vattenkraftverken. Han har inte adress boken med sig. tar med sig 
den i morgon. Fikar. Diskuterar nyheten om att endast få publi cera personnamn och 
telefonnummer på nätet. ”Ingen nyhet”, säger Kurre och Sten. Det har man skrivit 
om på medialistan i månader. Men varför har ingen skrivit om det i pressen ti digare? 
Det skulle gälla Schengen-avtalet och födelselandstvånget i de nya körkorten. Det 
enda som intresserar media och därmed allmänheten är att Schengen ger passfrihet, 
säger Kurre. Europa sluter sig mot omvärlden och laddar för handelskrig mot dollarn. 
Men vi skriver om passfrihet. Huvudsekreteraren för folkhälsoprojektet svarar. Han 
redogör engage rat för tio arbetsgrupper med högt meriterade forskare som har startat 
i sommar. Förslagen om professurer glider han på. Håller med om att det finns fler 
väljare än barnfamiljer att skriva om och fiska röster hos i valtider. Vill att jag kon-
taktar kommitténs ordförande som har riksdagspolitiskt s-förflutet. Hon är troligen 
anträffbar i morgon tisdag. De vill jätte gärna ha publicitet, försäkrar han. Frågar är om 
någon vill publicera. Spelar Snodd. Röker inte. Det regnar på balkongen. För sent att 
ringa till Görans sekreterare i dag också. Undrar när mitt självförtroende ska komma 
tillbaka. Bestämmer mig för att trycka ut mina tips listor. 16.30. Det har slutat regna.

utanföR oRganisationeRna. Perseus lite uppgivna och lätt självironiska, men 
sannolikt högst relevanta, betraktelse över en frilansreporters arbetsdag en 
gång i augusti sätter fingret på skillnaden mellan att gå till jobbet och vara 
lite missmodig men ändå ha avlöningen att se fram emot och att gå dit men 
utan lönekuvert i sikte. 
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Frilansreportern är dubbelt utlämnad; både åt sin egen (kanske vacklande) 
förmåga och åt en tilltänkt köpares (kanske ännu mer vacklande) intresse. 
Ändå fortsätter många reportrar att streta på utanför organisationerna, och 
de förefaller bli allt fler. Varken jag eller någon annan vet hur många fler och 
än mindre vad som starkast påverkar ök ningen av antalet frilansreportrar; 
Om det är ett tillskott av utövande reportrar totalt sett, om det beror på att 
alltfler väljer att arbeta i egen regi eller om det framför allt beror på att antalet 
tillgängliga tjänster minskar.

om tio åR... En gång fantiserade reportrarna om hur de ville – och trodde att 
jobbet skulle – vara om tio år. 50-årige frilansen Perseus sa att för den som 
i bästa fall har kontroll över den när maste månaden, är det ganska svårt att 
tänka ett decennium framåt.21

– Det handlar ju om drömmar. I så fall skulle jag nog vilja att tempot var 
lite lugnare. Jag tror man behöver det när man är 60. Sen vill jag uppnå någon 
form av erkännande – som många killar, kanske tjejer också men det är nog 
typiskt killar. Då vill jag att tid ningar ringer till mig och säger ”kan du göra 
jobbet?” Sen får jag en vecka på mig och betalt för vad det är värt. Att jag är 
respekterad.

Kanske skulle han om tio år jobba med någon annan samhällsfråga än med-
icin, som han koncentrerat sig på under en rätt lång period. Kanske lantbruk. 
Kanske lite under visning i skrivande.

1

Som frilans är man inte låst. Man är fri att göra sina egna val och att ta ansvar 
för dem; ett moraliskt subjekt. Men det är en frihet, som inte enbart är njutbar. 
Den bär på osäker het och risker, medan underordningen i en organisation är 
mer förutsägber.

Att följa de officiella anvisningarna är en lika tveksam garanti för att man har mora-
liskt rätt som att ignorera dem och välja sin egen väg genom vildmarken. Omoralens 
avgrund väntar den oförsiktige i båda ytterlighetsståndpunkterna i frågan om hur 
man ska förhålla sig till de regler för samlevnad som samhället rekommenderar och 
söker genomdriva.22

När individen står ansikte mot ansikte med sig själv, kan det visa sig att även 
trygghe ten har sitt pris.
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Syntes

Om lögn och sanning, rätt och orätt
 ... till att börja med skall vi uppehålla oss vid den som är uppriktig. Vi avser 
emellertid inte här den som är ärlig i sina överenskommelser, eller om det är 
fråga om orätt eller orätt visa. Utan här gäller det den som är ärlig där något 
sådant inte spelar någon roll och håller sig till sanningen både i sitt tal och i 
sin livsföring på grund av sin karaktärsinställning. En sådan person kan också 
anses vara hederlig. Sanningsälskaren håller sig nämligen inte bara till sanning-
en där den inte har någon betydelse, utan han måste göra det i ännu högre 
grad där den betyder någonting. För han kommer i så fall att akta sig för det 
bedrägliga som nå gonting skändligt efter att redan [i andra sammanhang] ha 
undvikit det såsom sådant. En dy lik person är alltså prisvärd. Snarare än att 
omtala hela sanningen har han emellertid en be nägenhet att berätta mindre. 
Detta förefaller nämligen mera smakfullt genom att överdrif terna är tråkiga.23

Att påstå att massmedierna emellanåt demonstrerar ett tämligen plastiskt 
förhållande till sanningen är inte särskilt kontroversiellt, vilket bland annat 
bör ha framgått av detta ar bete. Men det hindrar inte att reportrar gärna vill 
se sig och bli betraktade som sannings sökare och sanningssägare. I kapitel fem 
upprörs Merlin över att någon kan påstå att journalistik kan vara annat än 
sann. Jag hade fört in beteckningen ”fiktionsjournalistik”, något han ansåg 
vara en absolut omöjlighet, en ren anomali:

– Jävla fejk alltså! Då är det inte journalistik. Då är det förkastligt. No way, 
att jag kö per det ordet.

Merlin är långt ifrån ensam om att uttala liknande besvärjelser. Sigurd Glans 
citerar i inledningen till ”Klara, halv tolv”– ett urval av redaktionschefens 
råd och reprimander un der 20 år till Aftonbladets medarbetare – den devis 
han alltid velat inpränta bland repor trarna: ”Sök sanningen och för den dig 
till helvetets portar så knacka på”24. Kanske kan också svenska journalisters 
enkätsvar på vilka yrkesregler de anser vara viktigast ge en fingervisning om 
prak tikernas inställning till sant och falskt. Enligt den stora journalis tenkäten 
1989 ansåg tre av fyra journalister att den regel som förbjuder journalisterna att 
förfalska intervjuer eller bilder hör till de fem viktigaste yrkesetiska reglerna.25

Men att avstå från förfalskning är inte detsamma som att söka sanningen. 
Redan Aristoteles påpekar att det är mycket svårare att göra gott än att avstå 
från olämpliga hand lingar.
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På samma sätt anser man, att det inte behövs någon särskild visdom för att veta vad 
som är rätt och orätt, då det inte är svårt att inse vad lagarna rör sig om (fastän dessa 
ting inte är rätta annat än i villkorlig bemärkelse). Men att veta, på vilket sätt hand-
lingar ska utföras och delningar skall verkställas för att de skall vara rättvisa, är en 
bra mycket vanskligare uppgift än att inse vad som är hälsosamt. Ty också här är det 
lätt att känna till saker som honung, vin, prustrot och användning av glöd och kniv. 
men att veta på vilket sätt dessa ting skall fördelas på olika kurer och vilken patient 
som skall botas med vad, är en uppgift värdig en läkare.26 

Denna hållning skulle kunna preciseras som att det är en avsevärt högre ambi-
tion att söka sanningen än att avstå från att förfalska. Men att det område som 
Aristoteles benämner ”I fråga om det sanna”27 även har central betydelse för 
reportrar förefaller vara ställt utom all tvekan. Ingen vill bli ertappad med att 
ha ljugit. Kanske är detta särskilt känsligt med tanke på att just detta att beslå 
någon av massmedierna erkänd makthavare med att ha farit med osanning 
är ett av den avslöjande journalistikens kännetecken.

Men begreppet sanning är inte alldeles lätt att hantera. Man kan med 
Wittgenstein säga att en människas eller en grupps användning av begreppet 
visar vad hon eller de menar med sanning . Och man kan med W. B. Gallie 
hävda att begreppets mångtydighet är ett värde i sig, en egen skap som kan 
utveckla kunskap och i sin förlängning leda till en djupare förståelse av be-
greppets innebörd.

När Merlin försvarade journalistiken som sann, fick han bland annat frågan 
hur han såg på att föra vidare andras eventuella lögner och svarade:

– Men det är min, reporterns sanning naturligtvis. Vad jag hör och lämnar 
vidare. Inte något som uppkommer inne i mitt huvud.

I amerikanska SPJ:s (Society of Professional Journalists) etiska regler lyder 
den första paragrafen ”Seek Truth and Report It”. De svenska yrkesreglerna 
nämner inte ordet san ning en enda gång. Möjligen har begreppet trovärdighet 
införts som ett alternativ, ett mindre krävande sådant. Vad ryms då under 
ordet trovärdighet och hur kan det användas? I diskussionen här ovan om hur 
en reporter kan och bör ba lansera mellan sin personliga övertygelse och de 
förväntningar och krav som deras yrke ställer, verkar det som om det inte är 
trovärdighet i bemärkelsen pålitlig som är det vä sentliga. Det som räknas är 
att framstå som trovärdig ; att ens artiklar och inslag ger publiken ett sådant 
intryck. Mediets presentation av yrkesutövaren blir i det avseendet viktigare 
än samma yrkesutövares personliga övertygelse, även för personen själv.
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En möjlig väg för ordet trovärdig till yrkesreglernas portalparagraf kan 
vara, att repor trar för att markera digniteten i sina berättelser, även då dessa 
bygger på anonyma källor, brukar ge dem beteckningar som välunderrättade 
, tillförlitliga eller trovärdiga . En sådan beteckning kan i någon mån friskri-
va massmediet från ansvar. Ges det några garantier, så gäller de inte att det 
berättade är sant, utan att det funnits skäl att tro på de källor som refe reras. 
Kan massmediet visa att de var värda att tro på, så kan det inte vara mediets 
be kymmer, ifall det senare visar sig att det var fråga om skickligt gjorda förfalsk-
ningar eller duktiga lögnare. Källorna och därför också uppgifterna framstod 
för massmediets yr kesutövare som trovärdiga.. Eller som Merlin uttryckte 
saken ”... reporterns sanning. Vad jag hör och lämnar vidare.” 

Detta praktiska begrepp har sedan överförts från reportrarnas källor till 
dem själva; en trovärdig reporter är i medierna och inför sig själv en reporter 
som döljer vad hon tror på. 

 Kanske är detta en del av förklaringen till att uttryck som sanning och upp-
riktighet undviks både i samtal mellan svenska reportrar och i deras yrkesregler.
  
Rättesnören och ståndpunkter
Följande värdeomdömen och synpunkter, i koncentrat, framfördes också i 
anslutning till exemplen i sammanhanget Yrkesutövare och människa.
3 En reporter kan skriva sitt engagemang mellan raderna men inte 
 på raderna.
3 Formerna är bestämda, reportrar bör hålla sig till dem.
3 Roligt att få skriva för att inge hopp
3 Estonia-katastrofen lärde oss hänsyn
3 Människorna, inte plåtskrovet, är intressanta
3 Dramatik ska visas
3 Bli skjuten i tjänsten är en reporterbragd
3 Reportern är som en läkare; vill väl men agerar kallt
3 Kvinnligt att ”snacka skit”
3 Rätt att frisera uttalanden om syftet är gott
3 Fyradagars jobb är långa jobb och uttråkande
3 Farligt för en frilans att tacka nej till jobb
3 Svårt att skapa sig utrymme för egna projekt
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Meningsskiljaktigheter
Medan Hermes anser att en reporter aldrig bör gå i en demonstration, tycker 
Kassandra och Akilles att vissa frågor, exempelvis den journalistiska friheten, 
eller tryckfriheten, är möjliga att tåga för.

Merlin kunde inte påminna sig att det faktum att han är man någonsin har 
påverkat hans yrkesutövning, medan Sigyn, Vesta och Embla anser att deras 
kön har haft betydelse i jobbet.
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kApITel 12: repOrTern I fOrSknIngen

TYp Och kugge

Ytterst få studier inom området medie- och kommunikationsforskning, inklu-
sive journalistikforskning, har hittills intresserat sig för journalistikens praktik 
och dess praktiker. I några fall har forskare följt yrkesutövare i det praktiska 
arbetet i korta studier och intervjuat dem. Någon studie som samarbetar med 
individuella praktiker och är fri från arbetsgivare och organisationer, har mig 
veterligen inte genomförts tidigare. 

Tidigare forskning som särskilt undersöker reportrars yrkesutövning har jag 
inte kunnat finna. Däremot förekommer (ett fåtal) etnografiskt inspirerade 
eller sociologiskt inriktade organisationsstudier, där reporter arbetet studeras 
som en del av aktiviteterna på en redaktion.1 Pionjär var Gaye Tuchman, och 
trots att hon genomförde sin studie för snart ett kvartssekel sedan, räknas 
hennes ar bete fortfarande till de viktigaste, när det gäller undersökningar av 
journalistikens praktik. 

 Tidigare kapitel tar upp en del journalistikforskning i anslutning till de 
sammanhang som behandlas. Här kompletterar jag med några aspekter av 
forskningsområdet. Jag diskuterar mer ingående de få studier som har jour-
nalistikens praktik och praktiker som sitt huvudsakliga ämne och gör spo-
radiska nedslag i forskning, där yrkesutövning och yrkesutövare görs till en 
del- eller biprodukt av arbeten med annan inriktning. En total översikt av 
jour nalistikforskningen faller utanför ramen för denna rapport. Min ambition 
är att behandla forskning som tar sig an och yttrar sig om reportrar och deras 
yrkes utövning. 

Kapitlet börjar i studier som betraktar reportern på mycket långt håll och 
tar sig vidare till undersök ningar med ambition att närma sig det praktiska 
repor ter  arbetet. Avslutningsvis behandlas kortfat tat framväxten av reporte-
ryrket i ett historiskt perspektiv. 
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Typreportern via texten

De flesta är överens om att det finns olika verksamheter vars yrkesutövare 
går un der samlingsbeteckningen journalister. Majoriteten journalister, sex 
av tio i Sverige,2 sysslar dock med helt andra saker än reporterarbete. Men 
de är delaktiga i produktionen av det som läsare/lyssnare/tittare – och även 
massmedieforskare – så småningom möter i form av gestaltade berättelser 
med dokumentära anspråk, d v s journalistiska berättelser. Frågan är då vad 
dessa berättelser, betraktade som anonymt producerade industriproduk ter, 
kan säga om sin tillkomstprocess i allmänhet och mer specifikt; vad kan de säga 
om reportrar, deras värderingar och deras yrkesutövning? Ännu mer specifikt 
är frågan vad massmedieforskare anser sig kunna utläsa om arbetsprocessen 
genom att studera resulta ten, texterna, och/eller andra forskares resultat.

Kollektiv ”paraideologi”
I början av 1980-talet genomförde Håkan Hvitfelt en kvantitativ undersök-
ning av sam manlagt 366 förstasidor och huvudnyheter (den artikel som puffas 
för i vänsterkrysset) i sex svenska dagstidningar.3 Uppdraget gällde att un-
dersöka nyhetsvärderingen i landets största tidningar. Att närmare analysera 
reportrars yrkesverksamhet kan alltså inte sägas ha varit något huvudsyfte. 
Undersökningar yttrar sig också tämligen försiktigt, talar om ”journalister” 
som grupp och håller hög abstraktionsivå. Exempelvis betonas, efter hän-
visning till bl a den amerikanske forskaren Herbert Gans, svårigheterna att 
utreda ”Journalistkollektivets betydelse för nyhetsvärderingen”.4 Undersök-
ningen kommer ändå fram till att journalister genom utbildning och yrkes-
verksamhet utvecklar gemensamma åsikter och en gemensam ”paraideologi”.5 

Journalister omfattar denna ideologi utan att själva förstå det och den styr 
dem till intuitiv nyhetsvärdering. 

Det finns, menar Hvitfelt, anledning att göra skillnad mellan den enskilde 
journalisten och hennes möjligheter till nyhetsbedömningar och journalist-
kåren och dess kollektiva in verkan på hela nyhetsprocessen; 

Det är således fullt möjligt att medan den enskilde jour nalistens betydelse som 
gatekeeper är tämligen begränsad, är journalistkollektivets, med de värderingar och 
arbetsmetoder som där finns, betydelse stor.6

Påståendet förefal ler rimligt med tanke på de många yrkesgrupper med mycket 
skiftande befogenheter som ryms under denna yrkesbeteckning. 
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Fler förstasidor
Beredskapsnämndens förstasidesundersökning skulle följas av flera. På upp-
drag av Maktutredningen genomförde Jan Ekecrantz och Tom Olsson 1989 
med hjälp av ett 40-tal JMK-studenter en undersökning av 10 dagstidningars 
förstasida och huvudnyheter, samt TT:s utbud och sex nyhetssändningar från 
radio och teve den 30 mars 1989. Undersökningen är en innehållsanalys och 
gör inga uttalanden om skribenter.7 

I nästa förstasidesundersökning8 möter läsaren däremot den explicita re-
portern, fram vaskad genom bland annat innehållsanalyser av cirka 500 puffar 
(korta texter som hänvisar till insidesartiklar) från fyra svenska tidningars 
förstasidor från åren 1910, 1935, 1960 och 1990. Reportern är i detta per-
spektiv den ”journalistiska institutionens” tjänare, en produktionsfaktor i en 
fabriksliknande process.

Inom både den litterära och journalistiska institutionen ägnar sig personer med speciell 
bak grund åt att producera texter för konsumtion på en marknad. Men där upphör 
också likheten. Den journalistiska institutionen är inte uppbyggd kring ’författare’, 
’kritiker’ och solitära lä sare, den borgerliga offentlighetens skapelser från 1800-talet. 
Systemet befolkas i stället av redaktörer, reportrar, redigerare, kuggar i en industriell 
produktionsprocess - samt av masspubliken i de olika segment som marknadsavdel-
ningarna sorterat läsarna, tittarna och lyssnarna.9

Författarna väljer beteckningen journalistisk institution framför massmedial, 
men utan att motivera sitt val. Det är därför lätt att få intrycket att beteck-
ningarna massmedier, medier och journalistik används synonymt:

 Man kan hävda att journalistiken inte är en samhällsinstitution i samma mening 
som t ex rättsväsendet. Det är i och för sig riktigt att en mindre del av den samlade 
journalistiken är skattefinansierad, men den är ingen samhällsinstitution i betydelsen 
statlig inrättning (lika lite som bankväsendet är det). I andra bemärkelser är den (och 
bankerna) det, bland annat i den meningen att den bygger på regler, uttalade och 
outtalade, på regelmässighet i beteen den, hos såväl producenter som konsumenter, 
och på kollektiva förväntningar. Den ingri per i vardagslivet och i andra institutioners 
verksamhet. Som institution har den utvecklat en ideologi och egna språkliga konven-
tioner och koder, bland annat i form av en jargong. Den producerar beskrivningar och 
sätt att förstå omvärlden och den förutsätter ett icke ringa mått av lojalitet hos både 
producenter och konsumenter. På produktionssidan råder en for mens och formatets 
diktatur. Både producenter och konsumenter är underställda en järnhård aktualitets-
regim, som inte bara ger vardagen fasta hållpunkter, utan också skänker legitimi tet åt 

k
A

p
IT

e
l

 12
: r

e
p

O
r

T
e

r
n

 I f
O

r
S

k
n

In
g

e
n



293

den kommersiella nyhetsförmedlingens främsta konkur rensvapen: endast det aktuella 
är verkligt och det aktuella blir inaktuellt vid nästa sändning eller upplaga. Den 
journalistiska sanningen är en förbrukningsvara med ytterst begränsad hållbarhet.10

Att jämställa journalistiken med banken ger intryck av att verksamheten 
jour na listik görs synonym med organisationen massmedium, vilket i så fall 
osynliggör de in tresseskillnader som kan döljas under denna abstraktion. För 
att jämföra med andra verksamhe ter, så skulle det vara lika problematiskt att 
sätta likhetstecken mellan exempelvis drama tiken och teatern eller medicinen 
och sjukhuset

De moderna nyhetsmediernas uppgifter kan inte längre i första hand förstås i pe-
dagogiska eller demokratiska termer, utan i företagsekonomiska. Kombinationen 
sentimentalitet och företagsekonomisk rationalitet är nu mycket framgångsrik. En 
av journalistikens sociala produkter är nämligen berördhet. Den talar inte om det 
som vi i någon ursprunglig mening är berörda av, utan om det som den kan beröra 
oss med. Rollerna som konsumenter och medborgare är i praktiken inte åtskilda.11 

I slutrapporten av forskningsprogrammet Journalistikens roller ges beteck-
ningen journalistik ytterligare vidgad innebörd:

Journalistikens utveckling har bestämts av en gradvis institutionalisering. Den (medie-
industrin, professionen, ideologin) har skaffat sig en ställning, ett eget utrymme i sam-
hällslivet. Journalistiken församhälleligas med hjälp av starka arbets marknadsorganisa-
tioner och ett regelsystem, framförhandlat med staten. Journalistutbildning och annat 
sam hällsstöd hör till bilden av institutionaliseringen.12

I det här perspektivet förstås journalistiken som en maktfaktor vilken är över-
ordnad och styr medieindustrin. Ett annat rimligt synsätt är att betrakta jour-
nalistik som en aktivitet in- och underordnad massmedieiorganisationerna. 
Filosofen Allan Janik är en av dem som pekar på vikten av att skilja mellan 
en praxis och den institution där praxisen utövas. 

Denna distinktion är viktig för förståelsen av förhållandet mellan den epistemologi 
och den sociologi som behandlar praxis. Epistemologin undersöker den inre struk-
turen hos praxis och har alltså främst att göra med den interna nyttan med denna, 
d v s dess syfte. De socio logiska undersökningarna inskränker sig, åtminstone i sin 
konventionella form, till den ex terna nyttan, dvs de institutionella aspekterna. Det 
är viktigt att göra denna distinktion just därför att den konventionella sociologin 
vanligtvis underlåter att göra den, vilket leder till en hel del förvirring hos dem som 
studerar yrkeskunnandet.13
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Tidernas typreportrar
Är det då möjligt att urskilja reportrar i utbudsbaserade och generaliserande 
analyser av den mångtydiga ”journalistiken”? Forskarna anser det och presen-
terar den ”typiska repor tern” år 1910, 1935, 1960 och 1990. Den äldsta repor-
tern är en flanör, intim och lite skvallrig, en person som skänker redaktionen 

...ett drag av bohemeri, där det som möter flanörens öga bildar utgångspunkten för 
författandet i stället för den till redaktionen in komna posten med sina tidningar, 
meddelanden, årsberättelser, kallelser till möten o.s.v.”.14

Ett kvarts sekel senare har bohemen förvandlats till en artig referent, vars ”...
möte med makten ger en idylliserande verklighetesbeskrivning.”15 Reportern 
av 1960 års modell har morskat upp sig men samtidigt blivit ett med sin 
uppdragsgivare: ”I be skrivningen av makten förskjuts centrum från att en 
reporter upplever maktens uppvis ningar i samhället till att makten och mediet 
talar med varandra”.16 

I analysen av förstasi dorna från 1990 konstateras visserligen att ”så gott 
som all text på framsidan är puffar för insidor, vilket betyder att de är skrivna 
speciellt för förstasidan”,17 men forskarna drar ändå slutsatser om yrkesutö-
varna, här generaliserade till ”journalisten” som ”...framträder som expert på 
samhällsfrågor, utan någon annan expertis än journalistikens”.18

 
1

Eventuella motsättningar mellan olika grupper och intressen inom massme-
dierna och bland de yrkesgrupper som där är verksamma går inte de här stu-
dierna in på. Vilket inte är så konstigt eftersom det huvudsakliga empiriska 
materialet är publicerade och därmed färdig förhandlade texter. Utifrån sedan 
länge publicerat material är det svårt, ofta omöj ligt, att urskilja insatser av 
olika journalistiska yrkesgrupper. Eventuella konflikter framgår ytterst sällan 
i den färdiga produkten.

Reportern, om hon alls nämns, framställs i den här typen av komparativa 
och kvantita tiva studier som en yrkesutövare fullständigt inordnad den indu-
stri-liknande produktions apparaten, utbytbar som individuell yrkesutövare 
men samtidigt mäktig i sin roll – som en legosoldat. En förklaring till denna 
robotisering av reportern kan vara att flera av studierna har förstasidor som 
sitt huvudsakliga empiriska material, och att urskilja individuella skri benterns 
personliga stil och förhållningssätt ur puffarna (förstasidans korta texter som 
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hänvisar till insidesartiklar) låter sig knappast göras. Särskilt som en vanlig 
princip är att artikelförfattaren inte själv skriver puffen till sin text. Det finns 
också skäl att fundera över ifall det är en särskild typ av artiklar som puffas på 
förstasidan, medan insidorna rymmer en annan sammansättning av texter.

Typtexten via reportern

Den hittills nämnda kvantitativa samhällsvetenskapliga journalistikforsk-
ningen intresse rar sig inte för reportrar annat än som principer och typer, 
vilka forskningen utläser ur textmassorna eller den vägen prövar egna eller 
andras teorier. När mare yrkesutövarna och därmed arbetsprocessen tar sig 
de forskare som kon taktar reportrar, även om det fortfarande är texten, eller 
snarast text massan, som står i centrum för intresset. Reporterarbetet kan då 
behandlas som en biprodukt till studiet av texter. 

I Reportaget som kom av sig  undersöker Lars J. Hultén huvudsak ligen ut-
vecklingen av reportaget som textform i tre svenska morgontidningar men tan-
gerar också reporterarbetet genom en intervjuundersökning med 25 reportrar 
vid de tre tidningarna.19 På frågan ”Tycker du själv om att skriva reportage?” 
svarade samtliga repor trar ja, och nästan alla ansåg att deras redaktioner borde 
satsa mer på reportaget. Genom en kvantitativ textanalys kommer under-
sökningen fram till att reportagen under perioden 1960 – 1985 blivit mer 
stereotypa och att reportern alltmer refererar än reflekterar i tex terna.20 En 
möjlig orsak som framhålls är, att den refererande stilen kan vara

...ett sätt för reportern att klara det dagsaktuella perspektivets alla skiftande uppdrag 
utan att ’förbruka’ sig själv, dvs ett sätt att klara förhållandet mellan yrkesrollen och 
den egna perso nen i det dagliga arbetet.21 

Hulténs undersökning av reportagets utveckling kommer alltså fram till att 
repor tern allt mer drar sig undan och inskränker sin insats till budbärarens,22 
medan en året därefter publicerad undersökning tvärtom kommer fram till att 
reportern själv är sin vanli gaste källa.23 Även denna undersökning är exempel 
på ett visst närmande till verkliga re portrars arbete. Ambitionen är här att 

”...i detalj visa på hur journalister konstruerar världen i sina texter. Denna värld görs 
hållbar inför kollegor och publik med olika medel – fakta, auktoritativa källor osv. 
Källorna finns både innanför och utanför medierna. Det kan utan vidare fastslås att 
den viktigaste källan är journalisten själv.”24 
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Undersökningen bygger på 27 artiklar och två inslag i ett regionalt nyhets-
program i teve. Urvalet av texter gick till så att ett antal JMK-studenter på 
redak tionspraktik fick i uppdrag att i samråd med sin handledare välja ut en 
duktig reporter. Reportrarna (tio per soner på nio redaktioner) uppmanades att 
välja ett antal artiklar som de var nöjda med, sedan analyserade studenterna 
artiklarna för att söka källor till framförda påståen den. I nästa steg tog studen-
terna ny kontakt med ”sin” reporter och frågade reportern vilka källor hon/han 
använt. Forskarna – som framhåller att de drivits av en ambition att fördjupa 
”...en relativt ytlig uppfattning om hur journalistikens verklighetsskildring är 
konstruerad”25 – samlade sedan in studenternas källanalyser men valde själva 
att avstå från att träffa eller på annat sätt ta kontakt med de tio reportrarna.

Kanske kan detta av stånd mellan journalistikforskare och praktiker vara 
en del av förklaringen till sådana påståenden som framförs i anslutning till 
analysen av en av dåvarande Expressen-reportern Cecilia Bodströms artiklar. 
Fors karna noterar att reportern gjort ett gediget insamlings- och analysarbete 
och inte endast gått på en konferens och skrivit utifrån den, vilket de an ser 
skulle ha varit 

...journalistiskt standardförfarande. Journalisten gör inte egna under sökningar utan 
uppsöker ett ställe, där hon snabbt och behändigt kan få tag på tjänstemän och 
forskare som har gjort undersökningarna och som har synpunkter och kan återge 
konkreta fallbeskrivningar.26

Forskarna resonerar också om hur det kan komma sig att reportern inte i detalj 
redovisar det insamlingsarbete hon genomfört inför artikeln:

Möjligen skulle man kunna säga att Bodström genom att utforma artikeln 
på det sätt hon har gjort, inte har gjort sin research rättvisa. Mot detta skulle 
man kunna invända att Bodström kanske inte ville göra en uppvisning i re-
search, utan en effektiv artikel. 

Möjligheten att Bodströms arbetsmetod skulle kunna vara vanlig; att även 
andra reportrar kan ha avsikter med sina artiklar utöver att göra dessa till 
”uppvisning i research”, diskuteras inte. 
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reportern via enkäter

När ”Författarkollektivet H67”27 presenterade ”Den svenske journalisten” 
som en 37-årig manlig allmänreporter utan gymnasieutbildning, född på 
landet och gift med förvärvsar betande hustru, var det resultatet av den första 
breda enkätundersökningen bland svenska journalister.28 Den skulle följas 
av flera. 

 Även om de 168 reportrarna var den största gruppen i undersökningen så 
utgjorde de färre än hälften av de 377 journalisterna i H67:s undersökning. 
83 av journalisterna var kvinnor och 39 av dessa arbetade som reportrar, en 
av dem som lokalredaktör.29 Undersökningen noterar vidare att kvinnorna var 
högre utbildade än männen och att che ferna hade lägre utbildning än sina 
underlydande. Däremot var redaktionscheferna fackligt aktiva. En tredjedel 
av dem hade fackliga uppdrag, jämfört med en sjättedel fackligt aktiva bland 
samtliga journalister i urvalet.30

 I en avslutande essä jämför Lars Furhoff repor terns yrke med skådespelarens 
och beklagar att reportern till skillnad från skådespelaren inte kan se fram 
emot en hedrad ålderdom efter en lång karriär som skribent. För redige raren 
är läget annorlunda, anser Furhoff: ”För skickliga redigerare finns överallt 
en yttre befordringsgång som ger ett mått på framgången”31 medan ”Endast 
de allra största tid ningarna erbjuder en ’karriär’ för skickliga skribenter...”.32

 
Etikbok för praktiker
17 år efter H67-undersökningen engagerades ännu en gång Stockholms jour-
nalistikstu denter i en bred utfrågning av svenska journalister.33 Nu var temat 
etiska problem.34 Torsten Thuréns analys bygger på studenternas intervjuer 
kompletterade med teoretiskt material. Boken, producerad i samarbete med 
SJF, fick stor spridning bland yrkesverk samma journalister och har utgjort 
diskussionsunderlag för en mängd fackliga studiecirklar i yrkese tik. 

Hur många journalister som intervjuades och vid vilka redaktioner de arbe-
tade fram går inte, men det bör det ha varit drygt 150 personer.35 Det framgår 
inte heller vilka jour nalistiska yrkesgrupper som var representerade i under-
sökningen eller vilket kön de har. Alltså är det inte alltid möjligt att urskilja 
reportrarna bland dem som refereras, men ofta framgår det av sammanhanget. 
Ett avsnitt tar upp relationen mellan redigerare och repor trar. Thurén noterar 
att förhållandet dem emellan inte alltid är problemfritt och illustrerar med 
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att återge bland annat detta exempel från studenternas journalistintervjuer:

På den dagstidning där jag var innan jag kom hit skulle jag skriva om en mördad familj, 
som hittats i en stinkande lägenhet efter en månad. Jobbet var fruktansvärt motbju-
dande – jag ville inte gräva i dessa stackars människors öde. Mamman och barnen låg 
döda, och pappan var försvunnen. Givetvis var han starkt misstänkt. Tidningen gav 
mig i uppdrag att intervjua grannarna i huset och få fram gripande berättelser. Jag 
ringde på hos familjen un der, där barnen varit lekkamrater med de mördade ovanpå. 
Alla bara grät – det var hemskt. Jag åkte hem med oförrättat ärende och sa att jag inte 
ville göra jobbet, men det accepterades inte. Man sa åt mig att erbjuda lekkamraterna 
500 spänn för att de skulle berätta. Jag åter vände, men som tur var skällde pappan i 
familjen ut mig efter noter, och sa att man absolut inte ville ha något med tidningen 
att göra. Jag var lättad /.../ Men nästa morgon, när jag vecklade ut tidningen höll jag 
på att dö! Man hade gjort ett snaskigt uppslag med alla kända detaljer i fallet, och 
på ettan hade man de dödas passbilder uppförstorade och pappans: Mördaren? Och 
det gräsligaste av allt – man hade satt mitt namn och bildbyline efter repor taget. Jag 
som inte ens ville göra jobbet! Detta blev en av anledningarna till att jag slutade på 
den tidningen...36 

Ovanstående exempel uppges vara det värsta, men många fler återges och 
Thurén no terar att det förefaller vara ganska vanligt med konflikter mellan re-
portrar och redigerare. Kanske kan det också vara så att redigerarna emellanåt 
mer uppträder som arbetsledning ens förlängning än som kollega till reportern 
och med yrkesmässigt gemensamma intres sen som arbetsledningen. Av citatet 
ovan, och även några av de andra som refereras, framgår att den redaktionella 
arbetsledningen måste ha varit inblandad i de åtgärder som presenteras som 
konflikter mellan reporter och redigerare. Det kan vara ett tecken på att re-
digerare i all mänhet står närmare arbetsledningen än vad reportrar vanligtvis 
gör. Man kan också notera att reportern i exemplet ovan uppenbarligen inte 
hänvisade till kollektivavtalets paragraf om förödmjukande uppdrag,37 vilket 
stämmer väl med vad som rapporterades från H67-undersökningen.38 Man 
kan också notera att det inte refereras några exempel på att redigerare gjort 
gemensam sak med reportrarna eller själva tagit strid mot arbetsledningen för 
journalistiska principer.

Postenkät med fackstöd
1989 var det dags för en ny journalistundersökning, den här gången som 
en postenkät till 1 500 svenska journalister genomförd av JMG, Göteborgs 
universitet i samarbete med Svenska Journalistförbundet. Efter extrainsatser 
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från SJF:s kansli hade till sist knappt 60 procent (851 personer) av urva-
lets journalister fyllt i och skickat tillbaka formuläret.39 JMG har sedan dess 
genomfört ytterligare tre enkäter, den senaste hösten 1999.40 Enligt 1989 
års enkät arbetade ungefär hälften av journalisterna som reportrar och fler 
reportrar fanns bland dem under 30 år (57 procent) än bland de som fyllt 52 
(42 procent). Men an nars särskiljer 1989 års undersökning inte reportrarna 
från övriga SJF-medlemmar. I bortfallsanalysen framgår att forskarna bedö-
mer svarsperso nerna vara tillräckligt repre sentativa vad gäller kön, ålder och 
bostadsort. Däremot framgår inte att de har försökt un dersöka hur de olika 
yrkesgrupperna inom journalistiken är representerade bland svars personer 
respektive personer som valt att inte svara på enkäten41. 

Lennart Weibull säger i sitt kapitel om den svenska journalistkåren att ”...
typen av be fattning knappast (är) det mest intressanta. Betydligt mera relevant 
är att komma åt vad det journalistiska arbetet egentligen består i.”.42 Enkäten 
utgjordes av ett frågeformulär på 28 sidor med 62 frågor och svaren gjordes 
med kryssmarkeringar för angivna alternativ. En av uppgifterna var att jour-
nalisterna skulle kryssa för sitt huvudsakliga bevakningsom råde. Resultatet 
blev att 57 procent kryssade för antingen ”Allmänt (ingen spec.)” eller ”Annat 
område”, vilket delvis kan förklaras av att en stor del av de som svarade arbe-
tade som exempelvis arbetsledare, redigerare, fotograf eller korrekturläsare (39 
procent) och följaktligen inte hade något bevakningsområde. 

Sedda som rollfigurer
En av uppsatserna i antologin Svenska journalister ger anledning att återkom-
ma till frå gan om kategorisering av journalistikens praktiker. ”Författarkollek-
tivet H67” sorterar inte in reportrar eller andra journalister i rollfack. Torsten 
Thurén, däremot avslutar sin framställning med att (efter att ha konstaterat 
att ”...journalisterna visar sig vara oeniga om det mesta”), konstruera ”...tre 
något så när sammanhängande attityder:”43 Han poäng terar att det handlar 
om ”...ideal, alltså hur journalisterna vill att journalistik ska bedrivas” och 
döper sina typer till Skjutjärnet, Agitatorn och Hantverkaren. Efter att ha 
tagit del av beskrivningen av de tre idealen kan man dock känna sig en smula 
konfunderad, för be skrivningarna liknar mer stereotyper och karikatyrer än 
föredömen. En ofta citerad sekvens handlar om Skjutjärnet, som uppges vara 
frilansreporter: 
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Han känner sig nämligen ibland som en westernhjälte som rider in i den lilla staden, 
av slöjar alla korrumperade politiker, nedlägger alla skurkar och sedan rider bort mot 
solned gången. /.../ ”Om en makthavare försäger sig är det en triumf för Skjutjärnet, 
och han låter på inga villkor den triumfen glida sig ur händerna av hänsyn till in-
tervjupersonen.44

Agitatorn däremot hukar och hycklar inför redaktionsledningen 

I stället använder han sig av ’strategiska ritualer’, dvs han döljer sitt engagemang under 
skenbar opartiskhet. Han väljer konsekvent intervjupersoner han sympatiserar med, 
han väljer ämne och vinklingar efter sina sympatier, han framställer sina menings-
motståndare i så osympatisk dager som möjligt både i text och bild. Han utnyttjar 
gärna förhastade uttalan den av sina motståndare men slätar över sådana från sina 
meningsfränder.45  

Och landsortsreportern Hantverkaren är inte stort bättre han (alla figurerna 
är män):

Ibland tar Hantverkaren också emot s k off the record-information. han måste ju 
hålla sig väl med sina källor inom den kommunala förvaltningen och inom det lokala 
näringslivet. Flera av politikerna och tjänstemännen inom kommunen är förresten 
hans personliga vän ner.46

Jag har svårt att föreställa mig någon praktiker som, alldeles oavsett hur hon 
eller han faktiskt sköter sitt arbete, skulle betrakta någon av dessa typer som 
föredömen. Det vore knappast möjligt att beskriva exempelvis lä kare, jurister, 
präster eller forskare med mallar liknande dem för reportar. Beskrivningar-
na låter reportrarna symbolisera journalistiken, trots att de utgör mindre än 
hälften av journalist kåren.47 

Ännu flera roller
Åter till 1989 års journalistundersökning där sjätte kapitlet handlar om hur 
journalisterna ser på ”sin yrkesroll”.48 Författaren förklarar sina utgångspunk-
ter med att hon avser att belysa ”...hur de svenska journalisterna uppfattar 
det journalistiska idealet samt hur de bedömer att det fungerar i praktiken. 

Avsikten är också att beröra frågan om det finns en enhetlig syn på journa-
listrollen el ler om det finns flera roller, dvs uttolkade skillnader mellan olika 
gruppers uppfattning om rollen.” Så övergår hon till att redogöra för fyra 
tidigare studier. Först ut är den tyska ”opinionsforskaren” Renate Köcher 
som, enligt Melin, har funnit att de brittiska journalis terna ”...ser sig som 
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spårhundar, som ska jaga nyheter.” medan deras tyska kollegor ” ...ser sig 
som missionärer och anser att journalistyrket är ett politiskt och intellektuellt 
yrke.” Som förklaring anges att de bägge ländernas skilda medi estrukturer ”...
gör att en viss typ av personer dras till journalistyrket, vilket i sin tur med för 
att olika värderingar och rolluppfattningar utvecklas i de båda länderna.”49

 Sedan refererar uppsatsen till en svensk studie som genomfördes i mitten 
av 1970-ta let,50 och som enligt Melin pekar på att ”...det är den deltagande 
pressens mål som är mest förankrade bland svenska journalister.” Och de 
journalister som bekänner sig till den ”deltagande” pressen 

...betraktar sig som spårhundar eller pedagoger. De ser som sin uppgift att påverka 
opinioner och kritisera makthavarnas beslut eller förslag, men också att ge publiken 
förklarande bakgrundsmaterial till nyheterna..51

Den tredje studien som refereras är också den från mitten av 70-talet och 
gäller jour nalister i södra Sverige.52 Hur denna studie kommit fram till sina 
resultat redovisas inte närmare än som att ”... journalisternas uppfattning av 
sin roll är en produkt av deras rela tioner till olika grupper i omgivningen.”53 
Här sägs journalisterna ansluta sig till en av två roller. Den ena är ”En aktiv, 
eller deltagande journalist, (som) ser mediet som en kanal genom vilken han 
kan framföra sina egna åsikter och därigenom påverka sina mottagare.” Den 
andra ”...neutrala eller passiva rollen bygger på objektivitetsprincipen, dvs 
att jour nalisten aldrig på nyhetsplats får låta sina egna åsikter komma fram.”

 Enligt Melin kommer undersökningen om journalisterna i södra Sverige 
tvärtemot den tidigare nämnda samtidiga från Handelshögskolan fram till 
att ”...en stor majoritet av de svenska journalisterna anser att journalisten bör 
vara neutral och att deras uppgift är att spegla samhället.”54

Typgalleri
Den fjärde studien som refereras är den tidigare behandlade av Torsten Thurén. 
Melin fortsätter nu sorteringsarbetet och arrangerar sina företrädares typgalle-
ri i en fyrfältsdia gram med axlarna aktiv-passiv respektive deltagande-neutral 
. Vi får då en ruta för den ”aktivt deltagande” journalisten, en för den ”ak-
tivt neutrale”, en för ”passivt neu trale” och en för den ”passivt deltagande” 
journalisten. Ett av problemen med denna figur är att den ena dimensionen 
(aktiv-passiv) gäller insamlingsarbetet, medan den andra (deltagande-neutral) 
gäller ”...att förmedla informationen till publiken”, vilket brukar kal las gestalt-
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ning. Det finns alltså inget fack att stoppa den reporter (för uppenbarligen 
handlar även denna illustration enbart om reportrar) som bedriver ett aktivt 
och delta gande insamlingsarbete men väljer att presentera sitt material som en 
neutral och nedtonad berättelse. Bland retoriker och litteraturvetare är detta 
ett välkänt grepp för att fånga en publik.

 Melin finner att en av hennes rutor förblivit tom; den som reserverats för 
en ”...passiv och deltagande roll” och diskuterar hur man skulle kunna kon-
struera en journalisttyp även för den fjärde rutan:

 ”Möjligen skulle en sådan stämma in på journalister, som är språkrör för en organi-
sation. De får information av organisationen och försöker påverka publiken utifrån 
organisationens och sitt eget syfte.”55 

Denna fjärde typ av journalister skulle i så fall ägna sig åt att konsekvent bryta 
mot den första av Yrkesreglerna, antagna gemensamt av Publicistklubben, 
Svenska Journalistförbundet, Svenska Tidningsutgivareföreningen, Sveriges 
Radio, Sveriges Television, utbildningsradion och Radioutgivareföreningen.56

Hur journalister betraktar sig
När de tidigare undersökningarna sorterats ställs fynden i relation till resul-
taten från 1989 års journalistundersökning. Den empiriska basen är bland 
annat en enkätfråga som uppmanade svarspersonerna att ta ställning till åtta 
påståenden, som alla inleddes med ”En journalist bör betrakta sig som...”57 
I en tabell redovisas svarsfrekvensen i fal lande ordning, så att det påstående 
för vilket flest svarspersoner satte kryss i rutan ”stämmer helt” placeras överst 
och sedan de andra sju under i tabellen. Denna lista mat chades sedan mot 
den studie från 1975 som delade in de skånska journalisterna i ”aktivt del-
tagande” respektive ”passivt neutrala” (se ovan) och befanns vara möjlig att 
dela så att de fem mest ”stämmer helt”-kryssade alternativen passade på den 
aktivt deltagande, där för att ”En aktiv journalistroll innebär att man granskar, 
förklarar, stimulerar, kritiserar och ger upplevelser”. Följaktligen passar den 
passivt neutrala på de tre minst ”stämmer helt”-kryssade alternativen eller 

”Den ’neutrala’ rollens innehåll bör då innefatta de tre kvarvarande kategorierna; en 
neutral rapportör, som speglar och är ett språkrör för opini onen.”58

Eftersom 1975 års studie av södra Sveriges journalister enligt Melin visade att 
en stor majoritet av hela landets journalister förespråkade ”den neutrala rol-
len”, medan endast 29 procent i 1989 års enkät hade ”instämmer helt”-kryssat 
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alternativet ”Neutral rapportör av det som sker i samhället”, står det enligt 
henne klart att ”...journalistkåren således helt ändrat värderingar och nu an-
tagit den motsatta rollen.”59 Åter finns anledning att överväga om inte den 
stora svårigheten här är att säkerställa dels att de bägge studierna avser det-
samma med ”den neutrala rollen”, dels att svarspersonerna i studierna har en 
någorlunda homo gen uppfattning om vad det är som efterfrågas i enkäten. 

Undersökningen Journalist 2000 förefaller ha i stort sett samma upplägg 
som de tidigare. I fråga 24 återkommer ”... ett antal påståenden om journa-
listens yrkesroll”. Dock har påståendet ”En journalist bör betrakta sig som 
språkrör för den lokala opinionen ” försvunnit. Spegelmetaforen är dock kvar; 
”En journalist bör betrakta sig som en som speglar den allmänna opinionen” 
och ett påstående som kanske ersätter ”språkröret”, nämligen ”En journalist 
bör betrakta sig som en som låter olika opinioner i samhället komma fram”. 
Om skillnaden är mer än en redigeringsfråga visar sig kanske i kommande 
forsk ningsrapporter som bygger på Journalist 2000-enkäten.

Säkerställt passiv
Men åter till undersökningen om journalisters yrkesideal. Fortfarande är en 
ruta i fyrfälta ren tom. Genom att räkna med korrelationsmått går det dock 
att hävda samband, som gör det möjligt att sortera fram även den ”passivt 
deltagande” journalisten och därmed är även den fjärde rutan befolkad.

 Den ”mindre gruppen” beskriver undersökningen som 

...den neutrale rapportören, som speglar och är språkrör för opinioner, och den har 
däremot i huvudsak en passiv un derton, vad gäller sättet att arbeta. Med det menas 
att man inte måste samla in allt ny hetsmaterialet själv, utan gott kan utnyttja till 
exempel pressreleaser (min kursive ring)60 

Såväl sortering som innebörd i svarspersonernas kryss kan ge intryck av att 
vara en ganska självständig tolkning av forskaren. En fundering är också vilka 
ytterligare påstå enden som hade kunnat finnas med i enkäten. Här är några 
förslag: 
3 En reporter ska un dersöka omvärlden. 
3 En reporter ska känna och ta personligt ansvar för vad hon skriver. 
3 En re digerare ska ta ett personligt ansvar för sitt arbete. 
3 En redaktionell arbetsledare ska för svara yrkesetiken gentemot företagsled-

ningen. 
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Exemplen skulle kunna vara många fler. Med förslagen vill jag fästa uppmärk-
samhet på de begränsningar som följer av givna svarsalternativ. Melin är själv 
inne på problemen i sin metodbeskrivning61 men håller ändå, efter en del 
brasklappar, fast vid sin sortering i fyra ”ideal”-grupper62; Spårhundar, Pedago-
ger, Hantverkare och Språkrör, men med reservation för att ”Det finns mycket 
få personer i Sverige med ett språkrörsideal .”63 I den första uppsatsen, den i 
antologin Svenska journalister ett grupporträtt, använder Melin beteckningen 
”roll” utan att markera några problem med den beteckningen, men sitt fort-
satta arbete med materialet från enkätunder sökningen för hon ett resonemang 
om ”roller” och ”ideal”, som går ut på att det inte är så lätt att veta vad som 
döljer sig under de olika beteckningarna och än mindre hur de upp stått. För 
att ta sig ur de problemen väljer Melin att byta ”roll” mot ”ideal”. Med Bra 
böckers lexikons definition som grund kommer hon fram till att det hon har 
undersökt (och fortsätter studera) är ”...den ideala föreställning som, i det här 
fallet, journalister har om sitt yrke, d v s deras bild av hur yrket och de själva 
borde vara.”64 Frågan är då åter varför man väljer att använda beteckningen 
”yrkesideal”65 i stället för exempelvis ”in ställning till yrket”. Påståendet ”En 
journalist bör betrakta sig som en neutral rapportör av det som sker i samhäl-
let” vore möjligt att instämma i av en hel del andra skäl än att det in går i ens 
”yrkesideal”. Om det finns journalister som inte har några särskilda ideal när 
det gäller jobbet, var ska de sätta sina kryss? Eller om någon har starka ideal, 
men inga som passar i de åtta påståenden som finns att välja på (se ovan). En 
risk är dessutom att påstå endena uppfattas som schablon-föreställningar, och 
att svarspersoner därför protestkrys sar. 

 Ännu en studie med samma enkät som empirisk grund försöker sortera ut 
nyhetsjour nalisterna från det totala antalet svarande och fann att 481 av de 
851 svarspersonerna kan betraktas som nyhetsjournalister (83 arbetsledare, 
314 reportrar och 81 redigerare).66 Med hjälp av sju delfrågor söker Löfgren - 
Nilsson undersöka arbetsklimatet för att få svar på frågan hur det är att arbeta 
på svenska nyhetsredaktioner. Bland annat får svarspersonerna ta ställning till 
följande fyra påståen den: ”Hård styrning från ledningen; Svårt att få gehör 
för egna idéer; Bra sammanhåll ning bland arbetskamraterna; Gemensamma 
värderingar i yrkesfrågor.” Vid analys och tolkning av resultatet finner hon 
att redigerarna känner sig mer styrda av ledningen än re portrarna (47 procent 
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mot 34 procent) men samtidigt känner samhörighet på arbetsplatsen , vilket 
stämmer rätt väl med mitt antagande i inledningskapitlet, att redigerarna står 
när mare organisationen än vad reportrarna gör.67

närmare praktiken

Därmed lämnar jag exemplen på hur reporteryrket kan ta sig ut via enkäter 
med bundna svarsalternativ och övergår till studier som går närmare praktiken 
och dess utövare. 

Vid humanistiska institutionen, Högskolan i Örebro avslutades 1996 
projektet Journalistikens Normer, med rapporten Journalistikens etiska pro-
blem68, Sveriges hittills mest ambitiösa forskningsprogram med sikte på den 
svenska nyhetsjournalistikens etik i praktiken, och ett arbete som jag redan 
flera gånger refererat till i denna rapport. Ambitionen med ”Journalistikens 
normer” var att kompensera vad som upplevdes som en stor brist i tidigare 
svensk forskning, och i inledningen till slutrapporten presenteras ut gångs-
punkterna så här: 

Man skulle kunna säga att forskarna gjort sitt bästa för att studera allt annat. Man har 
kart lagt mediernas juridiska, ekonomiska och övriga organisatoriska innehåll, man har 
forskat om produkternas/texternas innehåll och man har studerat publiken in i minsta 
detalj. Dvs dess sammansättning och storlek, vad den konsumerar av medieutbudet, 
hur den gör det, hur den tolkar och förstår innehållet och vilken tillfredsställelse den 
får ut av detta. För att kom pensera bristen på kunskap om journalistikens praktik 
genomförs undersökningar som bygger sina slutsatser på vad journalister svarat på 
olika attitydfrågor. Dessa frågor kan handla om vad journalisterna anser vara mer eller 
mindre viktigt i praktiken, men svaren kan knappast ge mer än en mycket indirekt 
och osäker bild av denna. Forskarna saknar därmed kunskap om vad journalisterna 
faktiskt gör.69

Ekström och Nohrstedt ansluter till medieteoretikern Denis McQuail’s dis-
kussion om olika möjliga analysnivåer för medie- och kommunikationsforsk-
ning. Det var lättare att organisera studiet av massmediernas verksamhet förr, 
innan alla nya medier och produk tions- och anställningsformer fanns, påpekar 
McQuail, men håller ändå i princip fast vid sina ni våer med reservationen 
att de mest passar för studier av nyhetsproduktion.70 Ekström & Nohrstedt 
föreslår fyra nivåer för att studera reporterpraktikens strukturella villkor. Med 
”strukturella” avser de grundläggande egenskaper som konstituerar värdering-
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ar, vanor eller benägenhet att handla på ett visst sätt. Dessa strukturer både 
möjliggör och begränsar det konkreta arbetet,71 vilket i sin tur antyder viss 
släktskap med Pierre Bourdieus habitus-be grepp.72 De fyra nivåerna är:
3 Övergripande strukturer( medieinstitutionernas relation till an dra samhäll-

sinstitutioner)
3 Specifika strukturer (strukturer och villkor på t ex särskilda re daktioner 

eller typer av redaktioner) 
3 Handlingsmönster och social interaktion (handlingsmönster och form för 

social interaktion mellan olika aktörer inom organisatio nen samt t ex mel-
lan journalister och källor) 

3 Individen (journalisters mer specifika er farenheter, agerande och värdering-
ar som influerar ställningstaganden i det konkreta ar betet).

Individerna ej intressanta
Ekström och Nohrstedt pekar på att journalistikforskning tenderar att stu-
dera en del av journalistiken (oftast teve) och därefter utifrån ett begränsat 
material uttala sig om journa listik i generella termer, och framhåller att deras 
ambition är att i stället studera likheter och skillnader mellan olika medier 
och redaktioner73. Projektet koncentrerar sig därför på relationer mellan ni-
våerna ”specifika strukturer” och ”handlingsmönster och social inter aktion”, 
men intresserar sig inte särskilt för individnivån. I Ekströms och Nohrstedts 
rap port koncentrerar jag mig här på vad de utifrån sina empiriska studier för 
fram rörande specifikt gruppen reportrar snarare än omständigheter som gäller 
journalister i allmänhet. 

 De deltagande studierna inom projektet Journalistikens normer förefaller 
vara upp lagda ungefär så här: Fem forskare studerar 15 nyhetsredaktioner 
(5 landsortstidningar, 1 regiontidning, 1 storstadstidning, 1 kvällstidning, 1 
riks-TV, 2 regional-TV, 2 lokalradio och 2 icke preciserade).74 Varje forskare 
tilldelas tre redaktioner och tillbringar en vecka på var och en. Under denna 
vecka följer forskaren 3 à 4 reportrars arbete med respektive 1 à 2 uppdrag 
(sammanlagt cirka 50 reportrar och cirka 90 uppdrag. Totalt ingår cirka 60 
journa lister i studien, 10 av dem förefaller vara arbetsledare och övriga report-
rar).75 Dessutom genomför varje forskare intervjuer med reportrar samt i vissa 
fall med en arbetsledare. Utgångspunkten för intervjuerna är tre autentiska 
och enligt forskarna etiskt problema tiska fall av journalistik, som praktikerna 
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uppmanas ta ställning till. Materialet från fält studierna består av forskarnas 
journaler, bandade intervjuer samt kopior av artiklar och inslag.

 Med hjälp av en modell skissar forskarna en ”reporterpraktikens kontext” 
där hand landet är resultat av en sammanvägning mellan ideal, normer, villkor 
och konsekvens. Modellen är möjlig att tillämpa på flera plan, exempelvis på 
individuell och redaktionell nivå, som är relaterade till varandra men också 
skiljer sig åt genom att ”...den enskilde reportern i vissa fall gör en egen, 
självständig bedömning och kanske handlar på ett sätt som inte är brukligt 
på den aktuella redaktionen.”76 

 En utgångspunkt för hela projektet är att de ideal som uttrycks i regler, lagar och 
avtal tolkas av reportrarna i samband med tillämpningen och det innebär sannolikt 
dels att idealen uppfattas på delvis olika sätt av författarna bakom de kodifierade reg-
lerna, medieföretagens ledningar, redaktionsledningarna och de enskilda reportrarna, 
dels att det uppstår betydande variationer mellan olika typer av medier och mellan 
reportrar på olika slags redaktioner med avseende på hur idealen uppfattas. Projektets 
föreställningsram innebär således i förhållande till den inre och den yttre kontexten att 
det blir viktigt att analysera, å ena sidan, hur olika reportrar hanterar avvägningarna 
mellan ideal, normer, villkor och konsekvenser och, å andra sidan, vilka omständig-
heter i den yttre kontexten som påverkar dessa avvägningar. I denna mening finns 
det ett dubbelt perspektiv i våra analyser: dels ett aktörs- och avsiktsperspek tiv där 
reportrarna betraktas som väljande subjekt, dels ett strukturellt perspektiv där deras 
avvägningar antas vara påverkade av yttre kontextuella faktorer.77

Mellan delrapport och slutrapport är forskarnas modell av reporterpraktikens 
kontext något förändrad så att ”handling” som ett resultat av avvägning mellan 
ideal, normer, vill kor och konsekvens i stället blivit ”handlingsetik”. 

 Vad kommer då dessa forskare fram till beträffande reportrarna efter sina 
deltagande studier? De märker inte av att reportrarna ställs inför några svåra 
överväganden i jobbet. Tvärtom är den typiska inställningen att uppdraget 
var ”en vanlig rak grej”. Vid redak tionsmötena diskuteras inte heller etiska 
problem och dilemman. Det föranleder forskarna att ändra sin fråga från hur 
journalisterna förhåller sig till dilemman till: ”Hur kommer det sig att kon-
flikter och dilemman relaterade till journalistikens etik så sällan aktualiseras 
i det dagliga arbetet?”78 De finner ett antal svar: 
3 Etiken uppfattas som något mycket snävt, något som hör till extrema situ-

ationer.
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3 Etiken är töjbar och i praktiken utvecklas en handlingsetik som är anpassad 
till journalistikens villkor.

3 Reportrarna har lärt sig tillämpa denna handlingsetik och hanterar ensam 
de flesta situationer som skulle kunna aktualisera etiska diskussioner.

3 Sådan journalistik som aktualiserar till exempel konflikten mellan san-
ningssökande och hänsyn, bedrivs mycket sällan (åtminstone på de 15 
redaktionerna, där de deltagande studierna genomförts).
 

1

Ekström & Nohrstedt är förvånade över bristen på diskussion kring etiska 
frågor på de redaktioner som besökts och deras förklaringar är rimliga i ett 
redaktionellt perspektiv. Reportrar och arbetsledare utför efter bästa förmåga 
vad som förväntas av dem; vad de har betalt för. Själv är jag snarare förvånad 
över motsatsen; hur angelägna reportrarna har varit att tala om just etiska 
aspekter på det praktiska arbetet. En förklaring till skillnaden kan vara att 
de fem forskarna i Ekström & Nohrstedt-gruppen träffade re portrarna via 
arbetsledningen, företrädesvis på arbetsplatsen och under relativt kort tid , 
medan jag träffade reportrar utom arbetstid, på neutral mark och utan att ta 
kontakt med deras uppdragsgivare. 

Typgalleriet igen
Liksom många av sina kolleger bland journalistikforskare, presenterar också 
Nohrstedt och Ekström sina ”idealtyper”; en utveckling av Thuréns tre figurer 
(Hantverkaren, Agitatorn och Skjutjärnet), efter gruppens veckolånga delta-
gande observationer på 15 redaktioner.79 Varje typ beskrivs med ungefär en 
sidas text med bland annat dessa karakteristiska:

 Skjutjärnet: Väljer alltid att hårdra för att väcka uppmärksamhet. Lägger 
sina egna ord i munnen på andra. Förenklar mot bättre vetande. Överdriver 
och generaliserar. Lyckas nästan alltid rättfärdiga sina sensationella reportage 
och bildval även då de upp märksammar enskilda personer som varit med om 
tragiska händelser. 

 Hantverkaren: Denna typ ”publicerar” ofta ”sådant som liknar textre-
klam”. Låter sig med jämna mellanrum bjudas på lunch. Vill inte stöta sig 
med dem som betalar maten. Låter sig utnyttjas till att förmedla ”...vissa 
gruppers intressen” och ”förstärker rådande maktförhållanden i samhället” 
men funderar inte särskilt mycket över den saken.
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Den samhällsengagerade (Agitatorn): Har ingen naiv syn på objektivitet. 
Skriver uti från ett samhällsengagemang. Väljer ämnen och vinklingar utifrån 
egna värderingar. Lyfter fram uppgifter som styrker de egna uppfattningarna. 
Försöker ledningen styra för mycket säger denne reporter upp sig eller blir 
desillusionerad och cynisk. Uttrycker däref ter sina ideal främst genom att 
kritisera andra. Självlärd eller folkhögskoleutbildad.

Ämnesspecialisten: ”Tendensen att förneka eventuella normativa moraliska 
implika tioner av det egna arbetet är stark och objektivitetsidealet uppfattas 
som centralt.” Är nog för det mesta ekonomijournalist och akademiskt utbil-
dad. Skeptisk till alla dramatise ringar. Saklighet, allsidighet och ett källkritiskt 
förhållningssätt uppfattas som mycket viktigt.

Berättaren: Tillåter sig att vara högst selektiv med sakuppgifter för att det 
ska passa berättelsen, för att den verkligen ska fånga sin publik. ”De normativa 
moraliska implika tionerna i det journalistiska arbetet bejakas av berättaren 
som med inlevelse skildrar så dant som uppfattas som viktigt.”

Dramatikern: Sätter form före innehåll. Strävar alltid efter att hitta en bra 
story. ”Identifierar sig ofta starkt med sin produkt.” ”Ideal som objektivitet 
och saklighet knyts i stor utsträckning till det tråkiga och traditionella.”

Nyhetstillverkaren: Gör snabbt nyheter på vilket ämne som helst. Har 
inga andra mål än att fixa nyheter till nästa sändning. ”De etiska idealen sätts 
ständigt på undantag och uppfattas inte som särskilt viktiga.” Anser det är 
självklart att välja bort det allsidiga och sakliga. 

 Det är genomgående en mörk bild som tecknas av reportrar, övriga journa-
lis ter, journalistik och medier. Forskarna redovisar föga tilltro till praktikernas 
förmåga eller vilja att för ändra nyhetsjournalistiken. Musik förändras bero-
ende på utövare och författaren är ”...knappast utbytbar. Med nyheter är det 
närmast tvärtom. Få av oss torde överhuvudta get märka någon skillnad när ny-
hetsredaktionen drabbas av sjukdomar eller byter an ställda.”80 Journalistiken 
som arbetsprocess är så organiserad att det moraliska ansvaret kan flyttas runt, 
så att ingen känner verkligt ansvar gentemot dem som berörs av publici tet. 

Det är just genom att den enskilde journalisten nästan enbart ser sig som moraliskt 
ansva rig i förhållande till sin yrkesroll som han/hon kan förmå sig att medverka till 
publicering av bilder och texter som innebär att utsatta människors tragiska levnads-
öden exploateras. Det är naturligtvis inte alla journalister som utnyttjar denna möj-
lighet att undandra sig per sonligt ansvar. Men inte desto mindre innebär den allmänt 
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förekommande arbetsdelningen och ansvarsfördelningen inom nyhetsjournalistiken 
ett reducerande av den enskildes mora liska ansvar.81

Ekström och Nohrstedt ser ett samband mellan reducerat ansvar och tryck-
frihetsförordningens(TF) an svarsprinciper. Syftet med att placera det publi-
cistiska ansvaret hos en enda person, den ansvariga utgivaren, var att stärka 
yttrandefriheten, menar de: 

Tanken är att den enskilde journalisten ska kunna ta fram kontroversiell och kanske 
komprometterande information om makthavare utan att riskera att personligen bli 
juridiskt ansvarig. Men det är knappast meningen att denna lagstiftning ska innebära 
att enskilda journalister undandrar sig sitt personliga ansvar och överlämnar de svåra 
avgörandena till den ansvarige utgivaren...”82

”Att vissa journalister bortser från detta personliga ansvar är därför uttryck 
för en allvarlig urholkning av etiken”,83 fastslår Ekström och Nohrstedt. Strax 
innan har de diskuterat utgivaransvaret med exempel från ett teve-program 
om publiciteten i samband med det uppmärksammade massmordet i Falun 
år 1994. Där kommer de fram till att det råder ”... en professionell moral 
som kräver att en chefredaktör i alla lägen ska försvara sin redak tion utåt.”84 
Däremot tar de inte upp möjligheten att även chefredaktör/ansvarig utgivare 
skulle kunna tänkas agera etiskt tvivelaktigt på eget initiativ, men med en-
skilda reportrar som exekutörer. Eller att reportrar kan känna sig pressade av 
sin arbetsledning att tänja på gränserna. Ett exempel är Nestors och Alkestis 
berättelse om hur redaktionsledningen försökte förmå dem att skaffa fram 
bilder på en grupp pensionärer, som var med i Estonias förlisning.85

 Forskningsprogrammet Journalistikens normer är öppet normativt och 
kommer med tre konkreta förslag med syfte att åstadkomma ”ett större mått 
av dialog” mellan massme dier och allmänhet. De befintliga tillsynsorganen 
betraktar forskarna som ”impotenta”86 och otillräckliga för att ta tillvara all-
mänhetens intressen.87 

Det första förslaget är att varje medieföretag och redaktion avkrävs ett aktivt 
ställningstagande ”... om man anser att de spelregler som branschen enats om 
verkligen ska gälla för den egna verksamheten”.87 Enligt detta förslag skulle 
de organisationer som så föredrar kunna avstå från att verka enligt reglerna. 
Förslaget innehåller inget om sanktionsåtgärder eller system för att kon trollera 
att reglerna verkligen följs. 
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Förslag nummer två handlar om intern självkritik och en rekommendation 
om en kraftfull satsning för att lära av högskolepedagogikens insti tutionali-
serade internkritik av metoder och resultat. Där skulle SJF:s ”etiska råd” kunna 
spela en mer aktiv roll än i dag, tror forskarna. 

Det sista förslaget är att det inrättas ”...någon form av ’news watch-institut’ 
med garanterad rätt att granska nyhetsjournalis tikens vardagspraktik”.89 Detta 
institut, ”en fristående ideell förening utan ekonomiskt stöd från vare sig me-
dier eller stat”, ska på eget initiativ eller efter anmälningar från allmänhe ten 
kunna genomföra granskningar av redaktioners arbete.

För att ett sådant institut ska få möjlighet att genomföra granskningar förutsätts att 
par terna på området ingår en överenskommelse om att inte utan starkt vägande skäl 
vägra insti tutet tillgång till dokumentation och möjlighet att intervjua reportrar och 
redaktörer. Frivillighetsprincipen bör alltså gälla – inget medieföretag eller någon 
redaktion ska kunna tvingas. Vi anser att detta är både rimligt och realistiskt, även 
om tanken såvitt vi känner till är ny. Journalistkåren har ju ett starkt engagemang för 
allmänhetens rätt till insyn i maktens korridorer och det är inte orimligt att denna 
princip även omfattar mediemaktens utövare.90

Forskarna förutspår att medieföretagen kanske inte skulle vara så intresserade 
av att samarbeta med något institut och föreslår därför dessutom 

... en prövoinstans som dels uttalar sig om det rättmätiga i att medier avvisar en 
granskningsbegäran efter anmälan från institutet, dels på begäran från medierna 
gör en offentlig bedömning av om en rapport från institutet går över gränsen för 
granskningens syfte.91

Pressombudsmannen och Pressens opinionsnämnd skulle kunna vara denna 
prövoinstans, men nämnden skulle behöva förstärkas med representanter för 
ideella föreningar och med medieforskare som är engagerade i granskning av 
journalistiken. 

Redaktionsstudie
Monica Löfgren Nilsson, en av dem som utförde deltagande studier för pro-
grammet Journalistikens normer, har i en senare undersökning besökt tre 
landsortstidningars re daktioner för att ”... beskriva och analysera organise-
ringsprinciperna utifrån de före ställningar kring journalistiskt arbete som de 
ger uttryck för, dvs. dess innebörder.”92 Beteckningen organiseringsprinciper 
förefaller utgöra styrande faktorer på nivå någonstans mellan ideal och normer 
och... 
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... förstås bäst i relation till de övergripande ideal som råder på redak tionen, och i 
relation till de normer som råder och i relation till hur handlingsalternativen upplevs. 
Organisationsprinciperna kan sägas bilda en meningsfull symbolisk ordning som 
definierar och ger mening åt handlingsalternativen.93 

Ett delsyfte med studien sägs vara att undersöka ”journalistiska värderingar” 
samt ”hur journalisterna upplever sitt handlingsutrymme i förhållande till 
organiseringsprinciperna”.94

 Löfgren Nilsson valde ut tre liberala landsortstidningar; någorlunda jämn-
stora och utan konkurrens i sina utgivningsområden. Varje redaktion besöktes 
i två omgångar, först en vecka och sedan under två veckor. Hon har dels följt 
det löpande arbetet vid redaktio nerna dels genomfört 38 intervjuer med chef-
redaktörer, nyhetschefer och reportrar. På redaktionerna har endast under-
sökts reportrar och arbetsledare på de allmänna redaktio nerna. Undantagna på 
varje tidning är alltså nöjesredaktion, sportredaktion, le dare/debattredak tion, 
lokalredaktioner, fotoavdelning och redigering.

Detta är redaktionerna:
3 Bladet: Tappar upplaga. Beskrivs som livlös och seg. Sju reportrar. genom-

snittsålder 40 år.
3 Kuriren: Sju reportrar (dessutom ”tre så kallade seniorreportrar” som e x-

kluderats från undersökningen). Genomsnittsålder 43 år. Beskrivs som en 
arbetsplats med stor fri het.

3 Allehanda: Åtta reportrar. Genomsnittsålder 39 år. Pågående omorganisa-
tion, bl a in rättas en samhällsredaktion.

Med siktet inställt på ”organiseringsprinciper” är det inte så förvånande att 
re portrarna även i denna studie behandlas gruppvis. Och typerna kommer till 
användning igen. På Bladet dominerar ”pedagogidealet” och på Kuriren ”...
kan pedagoger och ny hetsjägare sägas leva sida vid sida” men att skillnaderna 
mellan dessa ”... inte är så dis tinkta som är fallet på Allehanda”, för där

... finns en grupp journalister med mer peda gogiska ideal, en grupp nyhetsjägare för 
vilka just tempot, snabbheten och de raka nyhe terna är prioriterade och här återfinns 
också några män som kan sägas ha ett mer hant verksliknande ideal.95 
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Villkorad valfrihet
I sin studie söker Löfgren Nilsson bland annat efter två tecken på autonomi 
bland repor trarna; valmöjligheter och förmåga att kritiskt bedöma sina egna 
bevekelsegrunder och värderingar. Hon kommer fram till att reportrarna har 
valmöjligheter, d v s om det gäller uppdrag som kan genomföras under en 
och samma dag. Några längre projekt genomförs sällan.96 Däremot finner hon 
brister i den kollektiva självkritiken men inser samtidigt att det har sina skäl. 

Det är naturligtvis en omöjlighet att dagligdags kritiskt bedöma sina bevekelse grunder 
på ett mer övergripande sätt än det som aktualiseras av det jobb som ska genomföras. 
Likaså att i det dagliga yrkesutövandet förhålla sig kritisk till de normer som styr 
arbetet; de utgör ju en förutsättning för att arbetet ska kunna genomföras.97 

Sammanfattningsvis finner hon att reportrarna på de tre lokaltidningsredak-
tionerna upple ver stor valfrihet i arbetet men att ”...organiseringsprinciperna 
är normerande och definie rar handlingsutrymmet utifrån omedelbarhet, in-
dividualitet och daglig produktion”.98 Beteckningen ”organiseringsprinciper” 
förefaller ha stora likheter med arbetsvillkor, vil ket i så fall skulle innebära att 
reportrarna har stor frihet i jobbet givet de villkor som råder på respektive 
redaktion. Löfgren Nilssons slutsats blir att: ”Det professionella och au to-
noma består i att kunna anpassa sig till organiseringsprinciperna (och övriga 
normer) och inom ramen för dem göra sina egna val”.99 Hon menar vidare 
att de reportrar som trivs utan styrning och kontroll från arbetsledningen 
upplever en frihet i arbetet medan andra reportrar efterlyser ”gemensam håll-
ning, diskussioner kring arbetet, utbyte av tankar och stöd för idéer” på sin 
redaktion. Dessa reportrar ser ”bristen på något övergripande att relatera till” 
som en begränsning av sin valfrihet och arbetar i stället, an ser Löfgren Nilsson, 
enligt ”outtalade normer som de inte till fullo accepterar och som de anser 
borde diskuteras.”100

 I sin slutdiskussion om ”journalistrollen” hävdar Löfgren Nilsson att hon 
från början inte hade för avsikt att använda sig av typifieringarna. Hon gjorde 
det ändå, därför att ”... de resonemang som fördes kring journalistik tämligen 
enkelt gick att kategorisera med hjälp av begreppen.”101 Samtidigt noterar hon 
att det finns vissa komplikationer; som att samma reporter kan förespråka både 
nyheter och mer utredande journalistik eller att en person visserligen själv vill 
arbeta på ett visst sätt men anser att även andra typer av jour nalistik är viktiga. 
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1

Min uppfattning är att det finns all anledning att ta fasta på dessa kompli-
kationer. Det är exempelvis lika möjligt för en kriminalreporter att arbeta 
växelvis med utryckningsnyheter och mer utredande journalistik som det är 
för en ortopedläkare att växla mellan jour tjänstgöring, mottagningsarbete och 
planerade operationer. Allt talar dessutom för att denne kriminalreporter anser 
det fullt legitimt att tidningen också ger utrymme för kultur journalistik på 
samma sätt som sjukhusen har både medicin- och kirurgklinik. Risken är att 
”idealtyperna”, just därför att de är så enkla att ta till både för forskare och 
för prakti ker, snarare medverkar till en begränsning än till att utveckla och 
fördjupa förståelsen för journalistikens praktik. Löfgren Nilsson är möjligtvis 
på väg mot den hållningen, när hon noterar att hon inte kunnat genomföra 
en del av det hon tänkt sig: 

En av de ursprungliga tankarna var att belysa normer för nyhetsvärdering, men det 
visade sig omöjligt utifrån studiens empiriska fokus. Av de beskrivningar som getts 
i tidigare ka pitel av morgonmöten, textgranskningsrutiner och överlämningar torde 
skälen framgå gan ska klart. Här förekommer inga av de diskussioner och utvärde ringar 
i vilka denna typ av normer skulle kunna ha spårats. Visserligen kan uppmuntrande 
tillrop ges, men de framstår i allt väsentligt som av mer vänskaplig karaktär än pro-
fessionell. Detta är med andra ord en viktig lärdom inför planering och metodval i 
kommande studier på området.102

Även här tror jag att Löfgren Nilsson är inne på rätt spår. Att efter studier 
under en plus två arbetsveckor på en redaktion tro sig kunna vaska fram och 
belysa vad det är som styr nyhetsvärderingen är sannolikt alltför optimistiskt.

Ansvarets historia

Som framgår av den forskning jag här redovisar är det fortfarande långt mellan 
yrkesutö vare och vetenskapare. Ett genomgående intryck är att reporteryrket 
och dess utövare be traktas i ett fjärrperspektiv. Om de över huvud taget iden-
tifieras. Det förefaller också som om journalistiken ses ovanifrån. Forskarna 
håller fram diverse schablonfigurer, som i brist på verkliga människor får 
symbolisera journalistikens yrkesutövare. Jag har redan pekat på det orimliga 
i att andra grupper skulle beskrivas lika klichémässigt (läkare, juris ter, lärare, 
journalistikforskare...), och man kan fråga sig varför just massmediernas an-
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ställda framställs som pajasar. Kanske har det något att göra med ansvarsför-
hållandena i mediebranschen. 

Ekström och Nohrstedt är, som jag diskuterar ovan, inne på frågan om 
an svar. Men de ser ansvaret ur ett arbetsgivarperspektiv, när de tycker sig 
förstå att ”en skilda journalister undandrar sig sitt personliga ansvar”. I själva 
verket är såväl lagstift ning som praxis sådan att de enskilda reportrarna – och 
andra journalister – förhindras att agera ansvarsfullt. Att detta har långtgående 
konsekvenser för den praktiska yrkesutövningen, och därmed för vad som når 
läsare, lyssnare och tittare, framgår av de reportererfarenheter som behandlas 
i denna undersökning.

Systemet med icke ansvariga reportrar har en lång historia som är för-
bunden med principen om uppgiftslämnares rätt till anonymitet. I juridisk 
mening är en reporter i stort sett jämställd med vilken uppgiftslämnare som 
helst, någon som lämnat sina uppgifter till den egentligen författaren: den 
ansvarige utgivaren. 

I ett pluralistiskt samhälle där enskilda tidningsföretag är skyddade från statens 
ingrepp, har den ansvarige utgivaren ensamrätt när det gäller att avgöra det slutliga 
redaktionella innehål let. Detta är en grundläggande princip. Det bör stå var och en 
fritt att i egna medier ta parti för sin sak i konflikt med andra.103

Det intressanta med detta betänkande från 2000-talets första demokratiut-
redare är att det tycks tala från en annan tid än vår; ”Det bör stå var och en 
fritt att i egna medier ta parti för sin sak i konflikt med andra.” Intrycket är 
att utredarna vill skydda den som av ideo logiska skäl ger ut en tidning. Men, 
varför vill de styrande att just ägaren till tidningsföre tagen via sin utgivare ska 
ha exklusivt innehav av denna rättighet? 

 Systemet med ansvarig utgivare infördes 1810. I princip innebar den nya 
tryckfrihets förordningen en liberalisering jämfört med tidigare, då i praktiken 
boktryckarna ansvarade för innehållet i de böcker och tidningar som gavs ut. 
Men från 1810 stod det var och en fritt att trycka och ge ut skrifter, och ingen 
censur eller förhandsgranskning skulle längre förekomma. Författarna var i 
fortsättningen själva juridiskt ansvariga för sina verk. Men med ett undantag; 
de som författade för tidningar och tidskrifter skulle även i fortsätt ningen stå 
under ”boktryckarcensur”104, men nu i form av en av ägaren utsedd ansvarig 
utgivare. 
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 Med dagens starka lansering av enskilda reportrar är det lätt att bortse 
från den under ordnade ställning, som reportrarna faktiskt fortfarande har. 
Juridiskt hade tidningsskri benterna en starkare ställning på 1700-talet än 
vad de har i dag.

 1766 fick Sverige sin första tryckfrihetsförordning. Den stadgade att det 
hädanefter var tillåtet att trycka av och diskutera alla slags offentliga handlingar 
och att all censur skulle avskaffas, utom för teologiska arbeten. Författaren 
var fullt ut ansvarig för att inget som stred mot grundlagarna eller smä dade 
kungen eller någon enskild blev tryckt. Ifall författaren ville vara anonym var 
boktryckaren ansvarig.

 Sverige blev därmed först i världen med lagstiftning om en liberal presside-
ologi. Holmberg m fl beskriver hur Sverige därefter översvämmades av pam-
fletter, ströskrifter, tidningar och tidskrifter.105 Från början var det politik som 
diskuterades, men ganska snart började rena skvallerblad dyka upp vid sidan av 
pamfletterna. Detta var de första tecknen på pressens indelning i populärpress 
och mer seriösa publikationer, därmed också på skribenternas uppdelning i 
murvlar och publicister. Vid mitten av 1700-talet började tidningarna få sina 
första avlönade skribenter. Tidigare hade medarbetarna an tingen skrivit gratis 
eller rentav betalat för att få in sina artiklar. 

Man skrev i tidningen för nöjes skull eller för att få ut sina åsikter. Allteftersom 
1700-talet gick, blev det vanligare att förläggarna-boktryckarna-utgivarna avlönade 
mer litterärt bevandrade personer för att fungera som redaktörer för deras tidningar. 
Om inte förläggarna betalade för artiklarna fanns det andra villiga intressenter. De 
olika politiska partierna (hattarna, mössorna, hov partiet) betalade gärna dem som 
lovade att propagera för deras respektive åsikter. Sådana tjänstvilliga skribenter kunde 
dessutom belönas med statliga tjänster.106

Legoskribenten hade fått en ny födkrok och arbetade sida vid sida med dem 
som uttryckte sina egna tan kar och åsikter.

 Men efter statskuppen 1772 var det slut med friheten. Gustaf III satte 
gradvis tryck friheten ur spel och 1774 infördes en ny tryckfrihetsförordning, 
som införde dödsstraff för kritik av grundlagarna och majestätet. För att få 
ordentlig kontroll på vad som lämnade pressarna gjordes boktryckarna an-
svariga för texternas innehåll. Boktryckarcensur kom det att kallas och hoten 
om repressalier och ekonomiska förluster gjorde tryckeriägarna lika effektiva 
som censor librorum. Oppositionen drog sig under jorden.
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 En tidning som ändå fick ett uppsving under den här perioden var Dag-
ligt Allehanda, som byggde sina framgångar på annonser och skvaller. Här 
förekom varken ledare eller redaktionella kommentarer. utrikesnyheterna 
var klippta ur Hamburg-tidningarna och in rikesnyheterna var mest notiser. 
Största delen av tidningen utgjordes av annonserna och av insänt material. Ett 
villkor för att få skriva i Dagligt Allehanda var att skribenten själv förband sig 
att stå till svars vid ett eventuellt åtal mot artikeln. De flesta måste dessutom 
betala för att få sina texter tryckta i Dagligt Allehanda. Endast ett fåtal skri-
benter fick skriva gratis och ännu färre fick betalt.

 Efter en kort period av ökad pressfrihet återtog statsmakten under Gustav 
IV Adolf sin hårda kontroll över tidningarnas politiska och ideologiska inne-
håll. 1798 återinfördes privilegietvånget för periodiska tidskrifter och myndig-
heterna fick åter rätt att när som helst dra in en tidnings utgivningstillstånd.

 1810 kom så nästa tryckfrihetsförordning. Den viktigaste nyheten i den 
var att ingen censur eller förhandsgranskning längre fick förekomma. Ansvar 
kunde nu endast utkrä vas i efterhand.

 Åter brast landets ideologiska skribenter ut i politisk publicistik, men 
även denna gång blev de styrande oroliga för de krafter som kom loss och 
1812 var det dags för revidering av den två år gamla tryckfrihetsförordningen. 
Principen med ansvarig utgivare för tid ningar stod kvar. Nytt var kravet på 
förhandstillstånd, utgivningsbevis, för alla perio diska publikationer och in-
dragningsmakten, som gav myndigheterna möjlighet att för gott stoppa den 
tidning eller tidskrift som innehöll något misshagligt. Systemet innebar att 
utgivningsbeviset drogs in och tidningen kunde sedan inte komma ut igen 
förrän ny an svarig utgivare anskaffats.

Karl IX Johan insåg hur effektiv pressen var som propagandainstrument, 
och flera tidningar började under 1810-talet ges ut på regeringens bekostnad 
för att motverka den sakta framväxande liberala opinionen. 1820 startades 
Argus, som öppet kritiserade politik och styrelseskick. Argus drogs in men 
återkom gång på gång med ny ansvarig utgivare och under snarlikt namn 
som Argus den Andre och Nya Argus. På det sättet sattes in dragningsmakten 
ur spel.

 När nystartade och oppositionella Aftonbladet på 1830-talet för första 
gången drogs in hade Lars Johan Hierta utvecklat Argus taktik och var väl 
förberedd. På lut fanns en lång rad ”ansvaringar” med varsitt utgivningsbevis 
för Det nyare Aftonbladet o s v . De ”ansvariga” betalades och skyddades. En 
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av dem fördes utomlands, för att komma undan straff i ett tryckfrihetsmål. 
I mitten av 1840-talet, när det 21.a Aftonbladet kommit ut, av skaffades in-
dragningsmakten.

 Med DN, som kom ut första gången 1864, togs ett nytt viktigt steg i 
pressens utveck ling. Rudolf Wall insåg snabbt möjligheterna att distribuera 
tidningen med den nya stam banan mellan Stockholm och Göteborg. Walls 
idé var låga priser och stora upplagor. DN låg från början på halva priset 
jämfört med Aftonbladet och Nya Dagligt Allehanda. Journalistiskt var Walls 
inställning att artiklarna skulle vara korta och komprimerade så vida de inte 
handlade om sensationella olyckor eller brottmål. Då fick det gärna vara långa 
ögonvittnesskildringar. Även ledarna hölls korta för att inte trötta läsarna, som 
i stället bjöds på förströelse i form av kåserier, följetonger och lustiga notiser. 
Efter 15 års utgiv ning var DN landets största tidning med 15 000 i upplaga, 
till rätt stor del spridd utanför Stockholm.

 Med den framväxande arbetarrörelsen började liberalerna få kritik ock-
så från vänster. August Palm startade 1882 Folkviljan som ett hjälpmedel i 
agita tionsarbetet. Tre år se nare drog han igång Social-Demokraten och knöt 
Branting till sig som huvudredaktör för tidningen som blev officiellt språkrör 
för det nybildade socialdemokratiska partiet. Strax efteråt startade Arbetet i 
Malmö. Från början var bägge tidningarna strängt partipolitiska till och med 
i notiserna. De kunde inte konkurrera på lika villkor med andra tidningar. 
Eftersom deras uppgift var att främja en bestämd politisk ideologi, antagen 
som program för en formell partibildning, blev de i första hand en angelä-
genhet för rörelsens medlem mar och sympatisörer. De var dessutom ganska 
dyra eftersom de i stort sett saknade an nonsintäkter. Ett aber då den tilltänkta 
läsekretsen hade ont om pengar.

 På 1880-talet började intervjuer dyka upp i den svenska pressen. En annan 
nyhet i tidningarna var reportage med samhällskritisk inriktning. Isidor Kjell-
berg, Östgötens grundare och redaktör, var en av pionjärerna och gjorde bland 
annat reportage och inter vjuer från Sundsvallsstrejken 1879. Betecknande är 
att den radikal-liberale Isidor Kjellberg inte endast var skribent utan också 
själv ägde en tidning. Av anställda skriben ter märks inte mycket i presshis-
toriens skildringar från den här tiden. Intrycket man får är att de skribenter 
som hade ett ärende antingen skaffade sig en egen tidning eller arbetade som 
författare/fria skriftställare. De av pressen städslade plitade lydigt på ägarens 
uppdrag och oftast anonymt. 
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 Möjligen fanns här en skillnad mellan kvinnliga och manliga skribenter. 
Wendela Hebbe, Anna Branting, Lotten Ekman, och Ester Blenda Nordström 
är skribenter vars namn och verk har överlevt, trots att de inte själva ägt någon 
tidning. Man kan förmoda att kvinnor – bortsett från de lite myt omspunna 
tryckeriänkorna – hade begränsade möj ligheter att själva driva tidningar och 
tidskrifter. Därför var de hänvisade att skriva åt an dra även om de hade ett 
eget ärende. De manliga skribenterna kan av olika skäl – försörj ningsbörda, 
social ställning, utbildningsnivå och tradition, till exempel – ha varit mer 
fallna för rent brödskrivande. Men det kan också vara så att den historiskt 
inriktade medie forskningen hittills studerat de mest framträdande manliga 
skribenterna, som ju också var de som drev tidningarna. Vid sidan av detta 
manligt dominerade företag har under de se naste decennierna vuxit fram ett 
allt starkare intresse för kvinnliga dokumentärskriben ter/journalister107, med-
an den ”manliga” press- och journalistikhistorieforskningen före faller hålla 
kvar sitt sökarljus på de tidningsägande skribenterna.

Sen organisation
Skaran av de som levde på att skriva i andras tidningar blev ändå allt större 
och 1901 bil dades Svenska Journalistförbundet, 15 år efter det att grafikerna 
hade organiserat sig i Svenska typografförbundet. Det var besvärligt att ena 
journalisterna i fackligt arbete efter som de redaktionella medarbetarna var en 
allt annat än en enhetlig grupp. Då fanns sedan ett kvartssekel redan Publicist-
klubben, en sammanslutning för skrivande tidningsmedarbe tare, varav en del 
också var arbetsgivare. De anställda journalisterna var fortfarande få; landets 
största redaktioner hade endast omkring 30 anställda.108 

Ett tecken på att en yrkesgrupp håller på att ta form är ökad efterfrågan på 
standardise rade färdigheter. De första skriftliga instruktionerna för skrivande 
medarbetare på svenska tidningar kom under decennierna efter sekelskiftet 
och 1923 var DN:s andreredaktör Anton Karlgren färdig med sin redaktions-
katekes Journalistik i Dagens Nyheter, som direkt och indirekt haft mycket 
stort inflytande på landets journalister.109 I flera avseen den var Karlgren långt 
före sin tid. En av hans anvisningar till DN:s reportrar var att de skulle se till 
att hålla sina uppgiftslämnare ”varma” och gärna ”...laga att de får sig en hacka 
när den nyhet de förhjälpt tidningen till motiverar det.”109 

Karlgren tyckte också att reportrarna när deras ”...författarpersonlighet på 
något vis framträder” gott kunde signera sina artiklar, och inte bara kåserier 
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utan även reportage. Andra artiklar, då de skrev ”å tidningens vägnar” skulle 
däremot inte signeras och samma signatur fick inte förekomma mer än en 
gång i samma tidning.

Ohotad tradition
Denna regel gällde på många svenska dagstidningar ända in på 70-talet. Re-
portrarna var tidningens ”utsända”. Synen på den anställde reportern som 
organisationens verktyg lever kvar fortfarande, och inte endast bland medie-
företagens ägare. På 1990-talet kungjorde dåvarande PK-ordföranden, själv 
reporter, att den enskilde yrkesutövaren visade sin skicklighet i jobbet genom 
att arbeta oreflekterat111. 

Den svenska principen med ett teoretiskt ensamansvar men ett i praktiken 
fragmentise rat ansvar kvarstår till synes ohotad också på 2000-talet. Zygmunt 
Bauman oroar sig för den utveckling han anser vara typisk för det modernas 
samhällets organisationer:

Ansvaret för resultatet är så att säga flytande, ingenstans finner det sin naturliga hamn. 
Eller snarare är skulden så glest spridd att inte ens en högst nitisk och uppriktig 
självprövning el ler ruelse från någon av de »partiella aktörernas sida» kommer att 
förändra särskilt mycket, om ens något, i sakernas slutliga tillstånd. Hos många av oss 
väcker denna fåfänglighet helt naturligt en föreställning om »det fruktlösa i mänsklig 
strävan» och blir därmed ett nog så bra skäl till att över huvud taget inte ägna sig åt 
självprövning och självrannsakan.112 

Baumans åsikt är att när allt kommer omkring så har man bara sin 
egen moral att hop pas på; kan man endast själv arbeta för att hålla sig 
upprätt som moraliskt subjekt och bör inte sätta sin tillit till etiska 
regelsystem. Detta förefaller gälla särskilt för reportrar, vars främsta 
etiska företrädare hävdar att det är en viktig uppgift att ”...tvätta 
bort den moralstämpel som YEN (Yrkesetiska nämnden inom 
Svenska Journalistförbundet) har bland många journalister.”113
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kApITel 13: SAmmAnfATTnIng Och dISkuSSIOn

kurAge 

Reportrarnas starka intresse och engagemang i etiska frågor visade sig i nästan 
varje samtal som vi förde under mötesserien. Kanske är det undersökningens 
viktigaste resultat. Eller så är det viktigaste alla de erfarenheter från sina långa 
yrkesliv som reportrarna generöst inbjuder andra att fortsätta fundera över. 
Endast ett litet urval behandlas i den här rapporten. Kvar i mina pärmar finns 
ett gott underlag för också andra frågor än de jag har behandlat här, trots att 
jag redan från början valt att begränsa min undersökning till vissa aspekter av 
reporterns yrkesutövning. Författande och på annat sätt gestaltande av doku-
mentära texter, som är mycket centralt i reporterarbetet, har vi ägnat ganska 
ringa uppmärksamhet. I stället har studien fokuserat de faser av reporterar-
betet som framför allt handlar om undersökning och insamling av material 
och grovt sett kan sägas föregå författandet (”grovt” eftersom författandet i 
viss mån pågår under hela arbetsprocessen). Report rarnas samtal har, oavsett 
angivet tema, ofta spårat in på resonemang kring dilemman och hur de har 
hanterat dessa. Ett mycket centralt tema har varit konsten att göra riktiga 
bedömningar och reporterns möjligheter att låta sitt omdöme styra arbetet. I 
inledningskapitlet antog jag att reportrar i sin yrkesutövning förutsätts handla 
i konflikt med etiska regler och uttalade normer som omger journalistiken, 
och att reportrar förmås att agera i strid även med sin egen uppfattning om 
hur yrket bör bedrivas. För att undersöka min förförståelse har jag haft några 
frågor aktuella genom alla 42 mötena i reportergrupperna och i arbetet med 
den här rapporten. Frågorna gäller dels vilka utmaningar och dilemman re-
portrar möter och hur den enskilda antar dessa, dels vilket inflytande och 
ansvar reportern erfar i sitt praktiska arbete.

Under samtalen har framkommit många exempel på att reportrarna fortfa-
rande efter flera decennier i yrket känner starkt engagemang och lust. Beteck-
nande är att Penelope, som hade gått i pension strax före undersökningens 
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början, beskrev saknaden efter yrket som en sorg. Samtidigt berättade hon 
om långa perioder då reporterarbetet känts omöjligt att klara. En tid arbetade 
hon som redigerare därför att hon inte orkade med påfrestningarna. Reporter-
skapet fortsatte dock att locka. Hon kom igen och kände dessutom efter sin 
kris en större lust och säkerhet i reporterarbetet än tidigare. De erfarenheter 
som ventileras i den här rapporten rymmer alltså mycket av arbetsglädje; 
situationer där yrket gett reportrarna möjlighet att komma nära människor 
och miljöer de annars inte skulle kunnat nå; andra situationer där de tyckt 
sig göra en insats genom att berätta om orättvisor eller oegentligheter eller 
kanske med sina berättelser bidragit till ökad förståelse mellan människor 
och kulturer. Här behandlas också flera exempel på ömsesidigt utvecklande 
samarbete mel lan erfarna och nyblivna yrkesutövare.

Men det som dröjer kvar är inte intrycket av att det måste vara underbart 
att arbeta som reporter, snarare en viss förvåning över att inte de många svå-
righeterna förmått släcka arbetsglädjen eller förvända den till cynism. Kanske 
är det ett tecken på att reportrarnas ständiga möten med människor utanför 
redak tionerna kan innebära ett slags immunisering mot risken för yrkesbun-
den nihilism och svartsyn. Det vill säga om reportern vågar låta samman-
träffandena vara möten mellan människor och inte ser sig som en mekanisk 
fångstarm i en massmediemaskin. 

Som både Aristoteles och Michel de Montaigne framhåller, är det inte heller 
framgångar som är den bästa jordmånen för reflektion och kunskapsut veck-
ling. Tvärtom är det i problematiska situationer – även sådana som den en-
skilda uppfattar som rena misslyckanden – som möjligheter till ökad kunskap 
och utveckling gror. Därför vill jag här i avslutningen återkomma till några 
av de svårigheter som framkommit under våra samtal.

1

Många av erfarenheterna i den här rapporten vittnar om reportrarnas önskan 
att med sitt arbete åstadkomma något gott, eller åtminstone bidra till att 
minska missförhållanden. De vill, för att återknyta till Aristoteles, inte endast 
tala utan också handla i enlighet med sin moral, vilket är något helt annat 
och mycket svårare än att utöva färdigheter. Som Aristoteles påpekar är det 
dessutom inte ens tillräckligt att själva handlingen har en viss karaktär, för att 
den ska kunna betecknas som förträfflig inom sitt erfarenhetsområde.
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Härtill krävs ytterligare, att den handlande själv måste vara i den positionen, att han 
för det första vet vad saken gäller, för det andra väljer handlingen och väljer den för 
dess egen skull, och för det tredje utför den på basen av en fast och orubblig hållning.1

Att vara moraliskt subjekt innebär alltså för det första ha möjligheter att göra 
en självständig bedömning, för det andra kunna välja handling och för det 
tredje utföra handlingen på grundval av en moralisk övertygelse. 

De regelsamlingar som omger svenska massmedier och deras medarbeta-
re har, till skillnad från exempelvis Läkarreglerna och de etiska reglerna för 
amerikanska journalister, inget att tillföra när det gäller inriktning och mål-
sättning för det praktiska arbetet. De är snarare förbjudande och begränsande 
än på bjudande och expanderande. Svensk medieetik, som den tar sig uttryck 
i Spelreglerna, talar om en verksamhet som innebär risker och därför måste 
begränsas. Den ansluter därvidlag till annan affärsetik. Jag har med det här 
arbetet velat bidra till en ökad tydlighet i synen på svensk pressetik genom att 
sätta in den i ett moralfilosofiskt sammanhang. Även språkfilosofiska frågor 
har behandlats, men skulle kunna utvecklas vidare.

Grovt sett kan man säga att de svenska publicitets- och yrkesreglerna gäller 
frågor om integritet, faktaåtergivning och hänsyn. Som framgår i denna studie 
har alla tre områdena behandlats i olika sammanhang under report rarnas mö-
ten. Erfarenheterna visar att de specifika omständigheterna måste vara kända, 
för att man ska kunna diskutera reporterns agerande. Reportrarna ansåg ex-
empelvis att Akilles informationsuppdrag för ett statligt verk kunde försvaras 
men däremot inte Jasons informationsfilm om ett annat statligt verk, och hur 
ska man se på uppdrag i katastrof- och stridszoner, där de enskilda reportrarna 
känner sig nödgade att anlita organisationer med partsintressen? Dilemmat 
utvecklas i avsnittet Styrande intressen. Kassandra påpekade att det är nästan 
olösligt och frågade provokativt om man ska låta människor svälta ihjäl, ifall 
man inte har full kontroll över sitt insamlingsarbete. Den retoriska frågan är 
ett exempel bland många på att reportrar känner sig som moraliska subjekt 
och är beredda att handla i enlighet med sitt omdöme. Yrkesreglerna erbjuder 
dock inte särskilt mycket stöd i den här typen av svårigheter. Där talas om att 
den enskilde inte ska handla så att hennes ställning som ”fri och oberoende 
journalist” kan ifrågasättas. Av rapporten framgår att alla reportrarna i olika 
situationer känt sig både bundna och beroende men har fått lov att hantera 
även detta förhållande.
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”Seek Truth and Report It”, säger de amerikanska yrkesreglerna för jour-
nalister. Formuleringen demonstrerar en helt annan syn på praktikerna än de 
svenska reglerna, som inte sträcker sig längre än att uppmana journalisterna 
att inte förfalska intervjuer. Merlin visade i avsnittet Fiktion och halvsanning 
en tolkning av begreppet sanning som ansluter till de svenska reglerna. Han 
beskrev ”reporterns sanning” som ”vad jag hör och lämnar vidare”. Att san-
ning bör räknas till WB Gallie´s ”i grunden omstridda begrepp” (behandlas i 
teorikapitlet), visar med tydlighet flera erfarenheter och diskussioner i grup-
perna. Av exemplen framgår också att rent fiktiva artiklar ibland publiceras 
som vittnesmål, och det med redaktionsledningens goda minne.

Men allra tydligast framstår skillnaden mellan den reglerade pressetikens 
syn på reportrarna och praktikernas egna ambitioner med sitt yrkesarbete, 
när det gäller allmänhetens relationer till massmedierna, journalistiken och 
journalisterna, av vilka reportrarna utgör en dryg tredjedel. Medan de presss-
etiska reglerna uteslutande inriktas på skydda människor från journalistiken 
visar reportrarna i denna studie att deras ambiton är att försvara människor, 
i första hand de svaga i samhället. Här råder en stark koppling till moralfi-
losofin, exempelvis nyaristotelikern Martha Nussbaum. Hon hävdar att det 
finns vissa grundläggande erfarenhetsområden där varje individ måste göra 
sina egna val med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Ett av 
dessa områden är människors gemenskap med varandra. Uffe Juul Jensen 
och Zygmunt Bauman framhåller att det är i mötet mellan en handlande 
individ och hennes medmänniskor som kravet på moraliskt ansvar uppstår. 
De resonemang som reportrarna i den här undersökningen för om sitt arbete 
inte bara bekräftar utan förstärker den synen på individen. Här uppstår också 
de svåraste problemen för yrkesutövarna. Juno lämnade först reporterarbetet 
och sedan jour na lis tiken, därför att hon inte kunde jämka samman yrkesprak-
tiken med sin moral. Flera erfarenheter talar om att reportrar känt sig direkt 
motarbetade av sin arbetsledning i sin ambition att ta personligt ansvar för 
sin yrkesutövning. Till det kommer – och kanske är det ännu allvarligare – 
att den här studien inte ger några exempel på redaktionsledare med kunskap, 
intresse och engagemang för etiska och moraliska frågor utöver formalia. Så 
anförde exempelvis kanalledningen som sitt försvar till granskningsnämnden 
(när Akilles program om en vårdanstalt kritiserats för att det givit en alltför 
ensidig bild och gett intryck av att anstaltledningen avsiktligt låtit människor 
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dö) att ingen i programmet påstått att de ansvariga gjort sig skyldiga till mass-
mord utan att det i så fall är tittarnas slutsatser.

Trots att det alltså inte finns mycket som talar för ett särskilt spritt intresse 
för praktiska moralfrågor bland svenska redaktionsledare, finns det knappast 
någon annan affärsverksamhet som omger sig med sådana mängder av mo-
raliserande imperativ som massmediebranschen. Och den politiska makten 
inte bara tillåter utan förutsätter att massmedierna ska fungera som demokra-
tins bålverk. I offentliga samtal bortser gärna både massmediala och politiska 
ledare från att de allra flesta massmedieföretag drivs med samma förväntan 
på vinst som resten av näringslivet och därmed med samma krav på rationell 
produktion. I alla led. Avskalat all retorik kan detta uttryckas som att det 
handlar om att företagen strävar efter att för minsta möjliga insats göra ett så 
stort ekonomiskt överskott som möjligt. Påstående framstår i sin nakenhet 
som lite vulgärt men inte särskilt kontroversiellt. Samtidigt fortsätter retoriken 
om information och granskning; om plikter och uppdrag från medborgarna.

Massmedierna brukar framhålla journalistiken som den vä sentligaste delen 
av sin verksamhet samt inrangera så mycket under beteckningen journalistik, 
att den för länge sedan brustit och nu hänger i trasor, tömd på sitt ursprung-
liga innehåll. 

Som framgår av bland annat den här studiens exempel på medie- och 
kommunikationsforskning med anknytning till reporterarbete diskuteras 
emel lanåt journalistikens tilltagande professionalisering och journalisternas 
ökande makt. Men i praktiken förefaller det snarare handla om ökande krav 
att underkasta sig alltfler regler och normer. Reportrarna har inte särskilt stort 
inflytande över reglernas utformning och inte heller över hur de upprätthålls. 
Om man som en förutsättning för att en yrkesgrupp ska kallas professionell, 
anser att utövarna ska vara juridiskt ansvariga för sina beslut och handlingar, 
så är det enbart de journalister som också är ansvariga utgivare som kan kallas 
professionella, alltså en försvinnande liten del av journalisterna och knappast 
några reportrar över huvud taget. 

Ändå används reportrarna som ett slags emblem för hela journalistkåren. 
Dessutom får de representera journalistik och massmedier i stort och gärna 
framhålls de i offentligheten som demokratins väktare och pådrivare (eftersom 
det är massmedierna som för ordet) eller i undantagsfall (exempelvis i forsk-
ningsrapporter) som dess skadegörare. 
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Hundhuvudet placeras gärna på reportern när journalistiken ska granskas och 
kritise ras, vilket är begripligt eftersom det är reportrar som syns, hörs och står 
med sina bylines och porträtt intill artiklarna. Så förefaller exempelvis Ekström 
& Nohrstedt anse att chefredaktörerna är alltför släpphänta gentemot report-
rarna; att de är alltför ivriga i att för svara sina underlydande. Forskarnas företag 
att som titeln uppger utforska Journalistikens etiska problem utmynnar i tre 
förslag för att förbättra läget, men inget av dessa syftar till att erbjuda den 
enskilde ökat ansvar. Istället föreslås nya redskap för styrning och kontroll 
av yrkesutövarna, dels inom organisationerna men också genom ett särskilt 
externt institut dit allmänheten ska kunna anmäla misshaglig journalistik. 
Institutets företrädare ska ha rätt att utfråga reportrar och ta del av doku ment 
i de anmälda fallen. Mitt intryck är att de föreslagna åtgärderna snarare ver-
kar ha som mål att lösa andras pro blem med journalistiken än att ta itu med 
verksamhetens egna etiska problem. För visst rymmer journalistiken etiska 
problem som det finns anledning att ta på allvar. Ekström & Nohrstedt är 
varken de första eller sista forskarna som påpekar den saken. Men ett projekt 
för att förbättra journalistikens kvalitet vad gäller såväl ar betsmetoder som 
produkter kan knappast genomföras framgångsrikt annat än tillsammans med 
dessa metoders utövare: det vill säga reportrarna. Särskilt som det finns ett 
utbrett intresse för moralfilosofiska frågor inom yrkesgruppen och en frus-
tration över att det i deras arbet svardag saknas sammanhang för att behandla 
reporterskapets dilemman. Och att nuva rande omständigheter – för att tala 
med Zygmunt Bauman – snarare förhindrar än uppmun trar reportrarna att 
ta plats som moraliska subjekt.

Till skillnad från exempelvis läkare anli tas inte reportrar för att hjälpa sina 
medmänniskor utan för att berätta om dem, och för dem; de anlitas för att 
producera berättelser för massmediemarknaden. Detta skulle inte behöva ut-
göra större problem för reportern än vad det är för en läkare att bota människor 
på en privatklinik eller för en jurist att kombinera sitt ansvar mot lagen med 
eventuella aff ärsintressen. Om det bara vore så att reportern hade rättighet 
att styra över sitt arbete. Men där är hon förhindrad av både lag och praxis. 

Utan att ha några egna befogenheter förutsätts reportrar argumentera för 
massmedier nas rätt att få information. Kraven pyntas gärna med demokratiar-
gument (jag företräder svenska folket, tittarna, läsarna etc) trots att reportern 
genom lag företräder sin uppdragsgivare och varken sig själv eller allmänheten. 
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Men retoriken om massmediernas samhällsnytta har en funktion, eftersom 
massmedierna antas underlätta de enda plikter och skyldigheter som fak tiskt 
föreligger, nämligen dessa: 

3 Varje medborgare är skyldig att känna till gällande lagar och förordningar.
3 Den offentliga byråkratin och politiken är skyldiga att ställa information 

till medbor garnas förfogande. 

Mellan medborgarens skyldighet att vara informerad och myndighetens skyl-
dighet att tillhandahålla information finns ett utrymme – ett affärsområde 
– och de som där kilar mel lan medborgare och myndigheter är reportrarna. 
Arrangemanget är smidigt för alla in blandade: 

Den offentliga makten kan hävda att den öppnar sig mot medborgarna och 
inte mot sätter sig insyn och granskning.

Publiken kan rättfärdiga sitt intag av allsköns historier med att det är viktigt 
att vara in formerad, ja att de rentav fullgör sin medborgerliga plikt genom att 
låta sig matas av massmedierna.

Massmedieföretagens omsättning växer i takt med publikökningen, och 
eftersom det är bra att människor informerar sig, så är det bra att massmedie-
företagen tjänar pengar.

Annonsörerna når fler köpare för sina produkter ju större publiken är.
Reportrarna känner sig nyttigare ju fler som tar del av deras berättelser, 

eftersom de arbetar för en god sak.
 

Denna ”goda sak” spelar stor roll för reportrarna och i denna rapport, som 
fokuserar moraliska frågor. Även för reportrarnas uppdragsgivare finns det 
goda med: det gäller både att hävda att medieföretaget arbetar med ett gott 
syfte och att inte precisera vad detta goda är:

3 Såväl inåt, mot de anställda, som utåt, mot publiken, behöver ett mass-
medieföretag legitimera sin existens och sin verksamhet med demokratiar-
gument. Människor måste kunna känna sig ha rätt, eller helst skyldighet, 
att producera och konsumera företagets varor.

3 Det goda bör hållas abstrakt, för annars kan det bli uppenbart att det råder 
delade meningar om begreppets innebörd. Konkretioner skulle låsa jour-
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nalistiken och begränsa antalet möjliga historier. Konsekventa och tydligt 
exponerade ideologier skulle också kunna begränsa den potentiella publi-
ken.

Jag har flera gånger i den här rapportern pekat på ett av reporterskapets stora 
dilemman, det att reportrarna till skillnad från andra aktörer i massmedierna 
ständigt söker upp och uppsöks av människor utanför organisationen. I dessa 
möten utmanas reporterns föreställning om sig själv som en som vill göra gott. 
Mötena med Den Andra visar att offentliggörandet är otillräckligt, att männ-
iskors bekymmer kvarstår även sedan dessa gjorts offentliga. I detta dilemma, 
liksom andra som har att göra med reporterns rörelse mellan organisation och 
omvärld, står hon ensam.

1

Massmediernas system att skilja utförande från ansvar är välkänt från indu-
strin och ansågs av taylorismens företrädare ha stora fördelar, när det gäller 
effektivitet. 

Detta att underteckna med sitt namn betyder dock för de flesta människor 
något särskilt, att man tar ansvar för det skrivna. Att så inte gäller inom 
journalistiken, försätter både reportern och hennes publik i en egendomlig 
situation. Även för den enskilde kan den underordnade ställningen förstås 
ha sin attraktionskraft genom att den befriar från eventuell skuld: jag följde 
bara reglerna. Men sitt ansvar som moralisk individ kan den enskilde ändå 
inte undfly, det kan inte en ansvarig utgivare befria henne ifrån. Som jag har 
visat här konfronteras den enskilda reportern ständigt med detta ansvar. Det 
enklaste sättet lösa detta dilemma är sannolikt att hävda att organisationens 
normer och regler också är individens egna. Men reportrarna kommer inte 
undan möten med utomstående, och det är till reportrarna allmänheten för 
fram anklagelser om etiska övertramp i massmedierna. I dessa möten händer 
det att uttryck som ”oavvisligt allmänintresse” och ”journalistiskt motiverat” 
krack e lerar.

Vad skulle det då innebära om reportrar tilläts ta fullt ansvar för sitt arbete? 
Nu råder i stället en hierarkisk ordning, där ledningen kan lyfta eller sänka en-
skilda reportrar efter eget gottfinnande. Någon kollektivt antagen yrkeskom-
petens att hänvisa till och ta stöd i finns inte, inte någon gemensamt bestämd 
professionell nivå. Med ansvarsförhållanden liknande exempelvis läkarnas, 
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amerikanska journalisters eller för den delen andra författares skulle reportrar 
kunna öka sin trovärdighet ( i ordets egentliga bemärkelse). Reformen behöver 
inte innebära att yrkeslegitimation införs eller att enbart yrkesutövare med 
viss utbildning skulle kunna få anställning. Däremot kunde den utgöra en 
tydlig markering för de arbetsgivare som väljer att anlita reportrar med eget 
yrkesansvar. Indirekt förstås också en markering av reportrar och arbetsgivare 
som gör andra val. Utåt, mot publiken, skulle reformen kunna manifesteras 
genom att de reportrar som märker sina alster med sitt namn och sin bild 
faktiskt också är fullt ansvariga för sitt arbete. Annat, omärkt material, skulle 
liksom i dag ha organisationen med sin ansvariga utgivare som avsändare. 

I Spelreglerna uppmanas var och en att följa paragraferna och dessutom 
vakta så att andra yrkesutövare gör detsamma, vilket antyder en instrumentell 
syn på reglernas funktion. Samtidigt anges att de ska fungera som ”stöd för” 
en etisk hållning.

 Undertecknarna förefaller därmed lägga ett moraliskt ansvar på varje med-
arbetare, på individen. Sanktionerna däremot riktas mot en enda, av organisa-
tionen (ägarna) utsedd ansvarig; den ansvariga utgivaren. Det är också endast 
med den ansvarige utgivaren som PO och PON för sina samtal.

Det nuvarande systemet innebär i praktiken ett omyndigförklarande av 
mediernas medarbetare.

Som denna undersökning visar finns förutsättningar både att förändra om-
ständigheterna för reportrars yrkesutövning och i förlängningen höja den 
etiska nivån i medierna överlag. Jag vill föreslå några möjliga åtgärder som 
alla har det gemensamt att de bygger på vad denna avhandling visar; nämligen 
att reportrar har både intresse, lust och kraft att delta i arbetet för att utveckla 
sitt yrke. Förslagen är dessa:

3 Inför möjligheten för reportrar att ta juridiskt ansvar för sitt arbete.
3 Inför etiska regler som har sin grund i ansvariga reportrars yrkesutövning 

inte i massmedieföretagens affärsetik. 
3 Inför praktisk filosofi i högskolans grundutbildning för journalister. 
3 An knyt mycket mer till skönlitteratur, teater, film och bildkonst än i dagens 

reporterutbildningar. 
3 Erbjud yrkesverksamma reportrar (och andra journalister) fortbildning, 

där man har yrkesutövarnas egna erfarenheter som den främsta resursen 
för gemensam kunskapsutveckling.
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3 Undersök även andra delar av reporteryrkets praktik och dessutom hur 
praktiken fungerar för andra journalistiska yrkesgrupper, exempelvis fo-
tografer, redigerare och arbetsledare. Genomför dessa undersökningar till-
sammans med praktikerna i förvissning om att de har värdefull kunskap 
att tillföra forskningen.

Till sist

Reportrarna verkar vid journalistikens frontlinjer – så står det i inledningen till 
den här avhandlingen. Till skillnad från andra journalister utför reportrar en 
stor del av sitt arbete utanför redaktionerna; de undersöker tillvaron, samlar 
information och intryck. Fynden bearbetar de till berättelser. Man kan se det 
som att reportern bjuder ut sina alster till en redaktion, som i sedan i sin tur 
säljer historierna till publiken; en affärsverksamhet som till rätt stor del bygger 
på brott, olyckor och annat mänskligt elände. Denna näring har tydliga berö-
ringspunkter med den som Bertolt Brecht låter Kurage bedriva och drabbas av; 
Mor Kurage drar sin kärra och gör affärer mitt i stridslarmet. Så länge kriget 
fortgår, finns hennes marknad kvar. Så stark är hennes pragmatiska affärsidé 
att Kurage inte märker när hon drar marketenterikärran mot sina barns och 
sin egen undergång.

När storstadsreportrarna och jag tillsammans såg pjäsen och jag efteråt ville 
resonera med dem om Kurage och reporterskap, hade de inte den minsta lust 
att jämföra sin egen yrkesutövning med marketenterskans. Jag förstod det 
som att de ansåg föreställningen vara ett exempel på övertydlig plakatteater 
och inte heller tyckte att Brechts text hade något särskilt intressant att komma 
med. Den känsla jag uppfattade var irritation. Senare, under skrivarbetet har 
jag alltmer börjat förstå att inte bara pjäsen utan också mitt ivriga sökande 
efter dess betydelser måste ha varit störande.

I programmet till pjäsen fanns en kort essä. Där föreslogs en tolkning 
av gestalten Kurage, inte som en figur som skor sig på kriget utan som det 
sammanhang där slagen faktiskt utkämpas. Kurage, hennes barn och hennes 
kärra utgör själva krigsskådeplatsen. Det är ett spännande sätt att se den dra-
matiska gestalten, men knappast varken en träffande eller täckande bild av 
repor terskapets praktik.
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De exempel och erfarenheter som behandlas i den här redogörelsen – och 
alla de andra som reportrarna delat med sig av och diskuterat under våra mö-
ten – berättar om individer som både vill och har kapacitet att förverkliga sina 
idéer om yrket. De är beredda att göra stora ansträngningar för att undersöka, 
dokumentera och gestalta världen. 

Nej, reportrar utgör inte själva slagfältet, men det är heller inte reportrar 
som planerar anfall, annekterar mark och ritar om kartor. Massmediernas fält-
herrar finns inte i journalistikens försvarslinje. Och reportrar utgör inte mass-
mediernas armé. Artskillnaden mellan medier och journalistik är visserligen 
elementär men måste ändå markeras, eftersom begreppen ofta blandas ihop. 

Denna undersökning visar att reporterskapets praktik rymmer dilemman 
och konflikter på flera fronter, svåra att uppfatta för den som själv befinner 
sig bortom krutröken. 

Den visar dessutom att reporterskapets praktik rymmer en önskan att ta 
moraliskt ansvar, men rapporten visar även på de starka krafter, inom och 
utom individerna, som försvårar realiserandet av denna önskan.
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Bilaga 1. basuppgifter om reportrarna

gRupp 1

k1 – medicin, f. 1931 (småstad)
penelope
därför journalist: fritt jobb, belysa missförhållanden 
föredömlig journalist: Jolo
Värdesatt redaktionsledare: –
Folkhögskola plus senare fortbildning. Började 1947 som lokalredaktör. Förutom medicin också 
allmänreporter. Periodvis jobbat som nattredigerare. Mest jobbat på landsortstidning. Lever 
med typograf.

k2 – politik, f. 1944 (småstad)
alkestis
därför journalist: uttrycksbehov, belysa missförhållanden 
föredömlig journalist: –
Värdesatt redaktionsledare: –
Examen från journalisthögskola. Började arbeta som reporter 1986.  Jobbat på landsortstidning-
ar, dels på huvudredaktion dels på lokalredaktion. Arbetsledare periodvis. Allmän bevakning vid 
sidan av politisk. Lever med journalist.

k3 – kultur, f. 1954 (småstad)
juno
därför journalist: Belysa missförhållanden, arbeta med nyheter
föredömlig journalist: –
Värdesatt redaktionsledare: –
Examen från journalisthögskola. Började arbeta som journalist 1985. Kultur och allmän bevak-
ning. Har arbetat på lokalradiostation och åt facklig press. Lever med ingenjör och barn.

m1 – allmänreporter, f. 1942 (småstad)
nestoR
därför journalist: inte ”nio till fem”-jobb, vill påverka andra 
föredömlig journalist: –
Värdesatt redaktionsledare: –
Ingen utbildning utöver obligatoriska skolan. Började arbeta som journalist omkring 1965. Ar-
betar på en landsortstidnings lokalredaktion.Lever med journalist 
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m2 – frilans, f. 1954 (småstad)
baldeR
därför journalist: uttrycksbehov, inte ”nio till fem”-jobb, fritt yrke
föredömlig journalist: –
Värdesatt redaktionsledare: –
Två-årig social gymnasieutbildning. Fritidspedagog. Började arbeta som journalist 1980. Frilans 
sedan 7 år. Områden: feature och krönikor. Lever med fritidspedagog och barn 

m3 – kriminalreporter, f. 1950 (småstad)
simson
därför journalist: spännande yrke, inte ”nio till fem”-jobb, fritt yrke 
föredömlig journalist: –
Värdesatt redaktionsledare: lars arnborg
Journalisthögskola. Började arbeta 1973. Kriminalreporter på landsortstidning. Lever med sjuk-
sköterska och barn 

gRupp 2

k4 – feature, f. 1952 (storstad)
sigyn
därför journalist: spännande yrke, uttrycksbehov, inte ”nio till fem”-jobb, belysa missförhållan-
den, arbeta med nyheter, påverka andra.
föredömlig journalist: günter Wallraff
Värdesatt redaktionsledare: –
Har gått folkhögskolas journalistlinje. Dessutom akademisk utbildning. Började arbeta som 
journalist 1981. Har arbetat som reporter på landsortstidning, storstadsmorgontidning och på 
kvällstidning. Numera veckotidningsreporter. Lever med barn.

k5 – allmänreporter, f. 1954 (medelstor stad)
Vesta
därför journalist: uttrycksbehov, arbeta med nyheter, påverka andra, vara i händelsernas cen-
trum (stämmer helt)
föredömlig journalist: Jan guillou
Värdesatt redaktionsledare: – 
Akademisk utbildning. Arbetat som journalist sedan 1985.  Har arbetat som frilans. Numera på 
landsortstidning. Har varit både på lokalredaktion och på huvudredaktion. Allmän bevakning. 
Lever med fotograf och barn

k6 – politik, f. 1948 (medelstor stad)
embla
därför journalist: Belysa missförhållanden, påverka andra 
föredömlig journalist: Jan Mosander
Värdesatt redaktionsledare: karen söderberg
Journalisthögskola och akademisk utbildning. Började arbeta som journalist 1985. Har arbetat 
på lokalradio. Erfarenhet från lokalredaktion. Arbetar nu på storstadsmorgontidning. Inriktad på 
kommunpolitik. Lever med journalist och barn. 
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m4 – allmänreporter, f. 1945 (medelstor stad)
meRlin
därför journalist: inte ”nio till fem”-jobb, fritt yrke, belysa missförhållanden, påverka andra 
föredömlig journalist: Jan guillou
Värdesatt redaktionsledare: thomas Bresky
Journalisthögskola plus akademisk utbildning. Började arbeta 1974. Nu lärare i journalistk.
Lever med journalist och barn

m5 – frilans, f. 1948 (storstad)
peRseus
därför journalist: spännande yrke, uttrycksbehov, fritt yrke, belysa missförhållanden, vill påverka 
andra 
föredömlig journalist: –
Värdesatt redaktionsledare: –
Akademisk utbildning. Har arbetat som plåtslagare. Började arbeta som journalist 1985. Har 
arbetat både på landsortstidning och på storstadsmorgontidning. Områden: politik/samhälle 
och ekonomi/arbetsmarknad. Lever med hustru

m6 – allmänreporter, f. 1955 (medelstor stad)
HektoR
därför journalist: spännande yrke, fritt yrke, belysa missförhållanden, arbeta med nyheter, på-
verka andra (stämmer helt).
föredömlig journalist: Cecilia Billgren
Värdesatt redaktionsledare: per nilsson
Akademisk utbildning. Började arbeta som journalist 1979. Storstadsmorgontidnings lokalre-
daktion. 
Lever med hustru och barn 

gRupp 3 

k7 – allmänreporter, f. 1940 (storstad)
kassandRa
därför journalist: spännande yrke, uttrycksbehov, inte ”nio till fem”-jobb, fritt yrke, belysa miss-
förhållanden, påverka andra människor.
föredömlig journalist: ryszard kapuscinski
Värdesatt redaktionsledare: gustav von platen
Journalistinstitut och akademisk utbildning. Började arbeta som journalist 1967. Har arbetat på 
veckotidning. Numera halvtid storstadsmorgontidning och halvtid frilans. Mest feature.
Lever ensam

k8 – allmänreporter, f. 1948 (storstad)
dafne
därför journalist:  uttrycksbehov, påverka andra människor.
föredömlig journalist: Bang
Värdesatt redaktionsledare: –
akademisk utbildning. Började arbeta som journalist 1972. Har arbetat på storstadsmorgon-
tidning, landsortstidning, fackpress, personaltidning och fackförbundstidning. numera frilans. 
områden: hälsa, konsumentfrågor och fackliga frågor.lever ensam
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m7 – frilans, f. 1948 (storstad)
jason
därför journalist: fritt yrke, spännande yrke 
föredömlig journalist: John pilger
Värdesatt redaktionsledare: –
Akademisk utbildning och journalisthögskola. Började arbeta som journalist 1978. Områden: 
Politik/samhälle och allmänt. Medier: Tryckta, radio och teve. Lever med barn

m8 – frilans, f. 1951 (storstad)
akilles
därför journalist: fritt yrke, spännande yrke. intresserad av att uttrycka mig. inte ett ”nio till fem”-
jobb. Belysa missförhållanden. Vill vara i händelsernas centrum.
föredömlig journalist: –
Värdesatt redaktionsledare: –
Naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Har haft industrijobb. Började arbeta som journalist 1980. 
Områden: Politik/samhälle. Områden: tryckta medier och teve. Lever med journalist

m9 – frilans, f. 1936 (storstad)
HeRmes
därför journalist: Ville arbeta med nyheter, påverka andra (stämmer helt)
föredömlig journalist: rickard swartz
Värdesatt redaktionsledare: erik Wallmark
Akademisk utbildning och journalistinstitut. Började arbeta som journalist 1963. Tidigare utri-
kesreporter vid storstadsmorgontidning. Nuvarande arbetsområden: utrikes och feature. Lever 
med lärare
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Bilaga 2. Introduktionsbrev

kamrater gruppdeltagare!

Väldigt roligt att ni vill  vara med och dela tankar och erfarenheter kring reporteryrket. Jag ser 
mycket fram emot att få träffa er.

 som jag tror att jag berättade för er pågår ett liknande arbete tillsammans med tre grupper 
läkare. ingela Josefson , som också ansvarar för detta forskningsområde, har hand om doktorer-
na. de har varit igång ett bra tag och både läkarna och ingela är mycket nöjda.  därför föreslår jag 
att vi kopierar de praktiska arrangemangen kring mötena.

 det innebär att vi ses två timmar per gång. Varje träff inleds med att gruppdeltagarna tar en 
smörgås (eller liknande) och en öl (eller liknande), medan projektledaren presenterar dagens 
tema. gruppdeltagarna utser ansvariga för krubbet och sköter den delen (läkarna brukar turas 
om). sedan vidtar  gruppens resonemang kring temat där ni anknyter till era egna erfarenheter, 
mycket gärna konkreta sådana.

Jag bandar samtalet, skriver ut, redigerar och skickar sedan en kopia till var och en av er. 
 det är viktigt att alla kommer till mötena, därför vill jag be er att ta med planeringskalendrarna, 

så vi kan boka tider som passar. i princip blir det alltså en gång i månaden (med sommarlov). 
självklart är det inte nödvändigt att vi ses just mellan 18 och 20. kanske passar det era jobb bättre 
med någon annan tid på dygnet. det löser vi  på onsdag.

 som sagt, jag tycker det ska bli roligt och spännande att dra igång det här tillsammans med 
er. till det första mötet ordnar jag något att äta och dricka.

 allt gott

inger
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Bilaga 3. projektpresentation

inger orre
arbetslivsinstitutet/JMk(institutionen för Journalistik, Medier och kommunikation), 
stockholms universitet

om  mogna  muRVlaR
reportrar med lång erfarenhet bär inom sig kunskap om journalistikens utveckling under dess 
mest expansiva och omvälvande period. det är viktigt både för dem själva, journalistiken och för 
samhället att reportrarna identifierar, utvecklar och försvarar sitt yrkeskunnande. förutsättning-
en för detta är självreflekterande yrkesmänniskor som vet sin kompetens, vill föra den vidare till 
unga kollegor och själva är öppna för fortsatt kunskapande i dialog med sin omgivning.

 inom journalistiken intar reportern en särställning som på många vis påverkas av teknikutveck-
lingen men som också existerar oberoende av den. kärnuppgiften, den att undersöka verklighe-
ten och sedan berätta om den, är densamma som alltid. känslan av att vara med i ett arbetslag 
men ändå ensam med sitt uppdrag tror jag  också är speciell för reportern. till det kommer de  
erfarenheter och kunskaper som är specifika för reportrarna, mycket väsentliga för arbetet men 
svåra eller omöjliga  att sätta ord på.

 arbetslivsinstitutets forskningsområde praktiska kunskapstraditioner i arbetslivet under led-
ning av docent ingela Josefson utgör ramen för mitt projekt Mogna Murvlar - reportrar efter 40 
år. samtidigt är undersökningen ett led i mitt avhandlingsarbete vid institutionen för Journalistik, 
Medier och kommunikation, JMk.

  Min erfarenhet som reporter och som lärare i journalistik är att väldigt mycket av reporterns 
kunskap och problem sällan berörs i utbildningen och än mer sällan  diskuteras på redaktionerna: 
Hur får man en arg, blyg, högfärdig etc person att inlåta sig på ett konstruktivt samtal? Hur smälter 
man in i en främmande miljö? Hur förbereder man sig för att möta en person som man avskyr? 
när har man samlat tillräckligt mycket material? Hur kommer man en god berättelse på spåren? 
Hur kan man identifiera och använda sina fördomar på ett konstruktivt sätt? Hur lyssnar man 
av det avsiktligt eller oavsiktligt undanhållna? Hur motoriserar man sina sinnen? Hur uppammar 
man entusiasm och initiativkraft för att möta nya människor de dagar man helst vill stanna i 
sängen med täcket över huvudet?

 nästan inget av detta får man lära sig i skolan, på JMk eller i någon annan universitetsutbild-
ning. nej, där ligger fokus på slutfasen av arbetet; den språkliga gestaltningen av verklighetsun-
dersökningen.

ett viktigt mål för forskningen om praktiska kunskapstraditioner i arbetslivet är att koppla sam-
man praktisk och teoretisk kunskap.

 det är ett arbete med anor sedan aristoteles, som ansåg att praktisk och teoretisk kunskap 
måste ses utifrån sina särskilda premisser. kärnan i praktisk kunskap är, enligt aristoteles, upp-
märksamhet, improvisationsförmåga, urskillningsförmåga och känslomässig fantasi. alltsam-
mans kompetenser som är väsentliga för den goda reportern.

 tillsammans med erfarna reportrar vill jag nu under ungefär ett år resonera kring praktisk 
kunskap. Bränsle utgör gruppens egna reflektioner och erfarenheter men också filosofiska, skön-
litterära och idéhistoriska texter. ett viktigt syfte med projektet är att utveckla nya former för 
reportrars utbildning och fortbildning.

(feb. 97)
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Bilaga 4. mötesteman

gRupp 1. småstadsRepoRtRaR
Möte nr  01: Vad en duktig reporter kan 
 02: externa kontakter 
 03: Hur jag blev yrkeskunnig 
 04: tekniken och jag
 05: ansvar 
 06: ansvar och etik 
 07: då var jobbet toppen 
 08: platons grottmetafor
 09: efter ”den inbillade sjuke” 
 10: när det ska skrivas 
 11: så påverkar jobb och privatliv varandra 
 12: fortbildning och utveckling i jobbet 
 13: arbetslust och brist på sådan

gRupp 2. RepoRtRaR i tillVäxtRegion
Möte nr 01: Vad en duktig reporter kan 
 02: externa kontakter 
 03: Manligt och kvinnligt i jobbet 
 04: ansvar och etik 
 05: samarbete 
 06: Misslyckandet som kunskapskälla 
 07: så påverkar jobb och privatliv varandra 
 08: så vill jag jobba om tio år 
 09: dokumentär-, konstruktions- och fiktionsjournalistik 
 10: facket och jag 
 11: att föda, utveckla och genomföra idéer 
 12: en arbetsdag 
 13: samtalet som arbetsmetod

gRupp 3. stoRstadsRepoRtRaR
Möte nr 01: Vad en duktig reporter kan 
 02: externa kontakter 
 03  individ-organisation 
 04: fiktionsjournalistik och litterära inspirationskällor 
 05: att vara yrkeskunnig
 06: så påverkar jobb och privatliv varandra
 07: uppföljning Mor kurage 
 08: samtalet som metod 
 09: kvinnligt och manligt 
 10: reportern som företrädare 
 11: att föda, utveckla och genomföra idéer 
 12: idéer (forts.)
 13: Vad utmärker en bra reporter
 14: reportern som försäljare och vara 
 15: arbetslust 
 16: reportern och cynismen 
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Bilaga 5. exempel-tabeller

gRupp 1

möte: 01, exempel: 12
tema: Vad en duktig reporter kan
närvarande: m1, m2, m3, k1, k2, k3

ex pe 0 k d kommentar

01 k3 x   privat exempel; termiklagarnas teori 
     och verkligheten i barnvagnen.
02 M3   x Metod, det har jag ingen.
03 M1  x  fel på bilen satt i själen.
04 k2   x Jäktigt reportage om punkare. 
05 M3 x   ingen var arg, skönt.
06 k2  x  pinsamt tårttack.
07 k1  x  Jobbets bästa stund i en husvagn på campingplatsen. 
08 M3 x   utställning bevakad  fem minuter innan den invigts.
09 M3  x  konsert bevakad två timmar innan den spelats.
10 M1  x  kommunalrådet litar på mig.
11 M3   x Hjälpte tant till hovrätten.
12 M1 x   torgny lindgrens novell om att ”komma i tidningen”.

grupp: 1, möte: 02, exempel: 23
tema: externa kontakter
närvarande: m1, m2, m3, k1, k2, k3

ex pe 0  k  d kommentar

01 M3 x   fifflande poliser.
02 M3  x  lovar han att sluta med brott, så ska jag sluta skriva.
      Hotellgranne fick halsen avskuren. kunde varit M3.
03 M1 x   Chefen visade sig vara CHefen!!! för telia.
04 M1  x  Besviken i Vietnam.
05 M3   x förövare ofta själva offer; Vad har inte 
     en massmördare blivit utsatt för. 
06 M1  x  gnällande buse. noll empati.
07 k3  x  Bra om kriminellt gäng.
08 M2   x ”nazisten” som bara gillade svart läder.
09 k3   x att bli använd, t ex av söner som vill 
     komma åt mammas lägenhet.
10 M3 x   Brottsling lovade bättring fick återfall. M3 vinner ett vad.
11 k3   x Bussa tant på kommunalråd, 
     och sen inte följa upp det med stöd till tanten.
12 k1  x   svårt att avvisa kvicksilverskadade.
13 M3  x  strålning genom väggen.
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14 M1 x   premiärbadare varje år.
15 M1   x Mannen som flyttade in. 
16 k2   x   Hjälpte födande invandrare. fick själv hjälp.
17 M3  x   Bovkontakt varnar.
18 M3 x   Bovkontakter visar respekt.
19 M2   x utmålad som buse i teve. privatlivet blir offentligt.
20 M1  x  dagisjobb trots febertopp.
21 M2   x Jobba när man är sjuk. Jobbet räddningen, 
     när mycket är svårt.
22 k3   x Massmordet.
23 M1  x  fallskärmsolycka.

möte: 03, exempel: 23
tema: Hur jag blev proffs
närvarande: m1, m3, k1, k2, k3

ex pe 0  k  d kommentar

01 M1 x   klippbok som journalistutbildning.
02 M3   x Boxningsolyckan.
03 k3   x Massmordet, forts. 
04 k2  x   folk äcklas av journalister.
05 M1 x   impopulärt ifrågasätta jobb om hjärtbyte.
06 M1k2   x estonia-bevakningen.
07 k3   x forts. mordet, plus nytt ex. 
08 M3  x  familjesidan som terapi.
09 k2 x   Bra berättelse om soc-rep-dilemma.
10 k3  x  offer för kampanjjournalistik.
11 M1   x privat/proffs.
12 M3 x   dumt att jobba övertid.
13 M1   x kollegerna lärde mig etik.
14 k2 x   inte falla undan för källor.
15 M1 x   rättad med rödpenna.
16 M3  x  säga ifrån, om man blir rättad.
17 M3 x   att stå på sig.
18 k3   x arg tidningskvinna på spelmansstämma.
19 M3 x   i konflikt med polisen.
20 k0 x   Hunsad landstingreporter.
21 M1  x  gammal är äldst.
22 k1   x nattens redaktionsfarmor och terapeut. 
23 M3  x  redaktion o sätteri – då och nu.
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möte: 04, exempel: 17
tema: tekniken och jag
närvarande: m1, m3, k1, k2, k3

ex pe 0  k  d kommentar

01 k1   x på edifonens tid....
02 k2  x  Ändra i andras texter, enklare med dator.
03 M3   x datorn och författandet.
04 M1  x  lokalkorre och lämningar.
05 k2   x illa anpassad teknikutbildning.
06 M1   x lokalredaktioners datorisering m krångel.
07 k1  x  remsor och perforatriser.
08 M1 x   Mufax med evig slinga.
09 k2 x   förr skrev vi till bilder.
10 k2 x   Mer än dubbelt upp med datorn.
11 k2 x   sin egen arkivarie.
12 k1  x  arkivet hemma i garderoben.
13 M1  x  sök via bilder.
14 M3 x   tåg i stället för flyg.
15 M3 x   spara med leasad matta.
16 M1  x   annonschefen anställer journalister.
17 M3 x   nobbad idé om 2000-bok.

möte: 05, exempel: 14
tema: ansvar
närvarande: m1, m2, m3, k2

ex pe 0  k  d kommentar

01 M3   x  po fäller för fel saker.
02 M3   x fälld för namnpublicering.
03 M1 x   ”lindriga skador” kan vara katastrofala 
     för den som fått dem.
04 k2 x   oförsiktiga formuleringar kan drabba oväntat och hårt.
05 k2   x Medea och kvällspressen.
06 k2 x   ”lurad” av mytoman. pinsamt.
07 M1 x   privat möte med felaktigt cancerdömd man på sjukhus. 
08 M3   x Bekant misstänkt för häleri. 
     allt måste ut i offentligheten, eller är det kanske inte så?
09 M2   x att känna sig sviken, när det börjar brännas. exemplet:
      ekopolisernas aktieklubb. Jobbet som fick M2 att 
     gå över till sporten. redaktionsledningen svek.
10 M3  x  redaktionsledningen gav stöd.
11 k2   x ”sexlekar” på ungdomsgård. oklar historia.
12 M3   x Varför hänger inte andra medier på, 
     när man har en bra grej? 
13 M2  x  sonen i tidningen med napp i halsen.
14 M3  x  reporter på konkurrent-tidningen vinner teve-tävling. 
     då bevakas det inte.

b
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möte: 06, exempel: 8
tema: ansvar och etik
närvarande: m1, k1, k2, k3

ex pe 0  k  d kommentar

01 k1   x att bryta kontakten med dem som tror att 
     man bryr sig personligen. reportern som förförare.
02 k2 x   dyka upp, riva av ett knäck och försvinna 
     med sina pratminus. Helheten får vara.
03 k3   x om att döda budbäraren 
     – som inte är så oskyldig alla gånger.
04 k2   x Vi skapar monster. ex. kriminell släkt.
05 k3  x  arbetsledare som sviker.
06 k3  x  arbetsledare som sviker.
07 k2   x red.-ledningen sviker reportrarna och gör gemensam
      front med marknadsavd. de lydigas löner drar iväg.
     glappet ökar.
08 k2 x   en chef som inte svek.

möte: 07, exempel: 14
tema: då tyckte jag att jag hade ett toppjobb
närvarande: m3, k2, k3

ex pe 0  k  d kommentar
01 k3  x  redaktionsledning som sviker. Bemöter etiska 
     resonemang med hån. droppen för k3. Hon sade upp 
sig.
02 k2  x  idén som inte blev gjord. glasberget.
03 k3  x  glädjen när undersköterskorna sade ifrån 
     och vågade stå för det.
04 M3  x  skriva illa om gunde svan.
05 k2  x  Vild strejk på bruket en solig majmorgon. närvaro.
06 M3   x komma före konkurrenterna.
07 k2  x  Vara bättre än konkurrenterna.
08 M3  x  först med ”attackerad av hundar”.
09 M3   x när polisen bad om hjälp.
10 k2  x  drömmen att få göra ett jobb ordentligt.
11 k2  x  pank sommarliftning – ett bra jobb.
12 k2  x  en kompromiss över ett uppslag.
13 M3 x   släktforskning som ledde till artikel om förfader 
     och polhem.
14 k2   x pojken som överlevde estonia, hans text 
     och fortsättningen utanför tallin.
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möte: 08, exempel: 14
tema: platons grottmetafor
närvarande: m1, m2, m3, k1, k2, k3

ex pe 0  k  d kommentar

01 k3  x  schuman requiem, felaktigt recenserad. 
     privat blir offentligt.
02 M1   x apropå polhemsgården och missförhållandena. 
     först teve, sen resten...
03 M3  x  gunde svan igen.
04 k2  x  Vi kände till tvångssteriliseringarna.
05 M1   x polhemsgården igen. varför blev det genomslag just nu.
      Var det de gamla? Var det flickan?
06 k2 x   i frankrike backas strejkande av medierna.
07 k3   x avsiktligt förskjutning av fokus. från t ex våld mot barn 
     till oskyldigt anklagade män. 
08 M1  x  kravet på reportern att bekräfta deskens fördomar.
09 M2  x  att inte säga det som medierna bestämt ska sägas.
10 M1M3   x läroverksläraren som var vice nazi-hövding. aktiv och
      välkänd nazist hela sitt liv. dog -91. 
     omskriven i sin hemstad. 
11 k2 x   Hjärnsläpp när muren föll.
12 k3   x Jan guillou som exempel på någon som kan göra 
     bra saker men med låga motiv.
13 M2  x  Hjärnsläpp igen, nu med Mora nisse.
14 k3  x  åter till schumans requiem. om att våga stå för 
     sina åsikter själv.

möte:  09, exempel: 6
tema: möte efter molières den inbillade sjuke
närvarande: m2, m3, k2

ex pe 0  k  d kommentar

01 k0   x tidningens populära gristävling, som ingen 
     egentligen vill kännas vid.
02 k2  x  att vara ”stor” på liten ort. och kritisk. 
     och att känna sig liten, trots att man är på större tidning.
03 M2  x  Verket och generaldirektören. 
     Missar p g a okunnighet eller ouppmärksamhet.
04 M3  x  att vara etisk och granska även vänner och bekanta.
05 M2 x   surt på byn efter recension.
06 k2   x lokalredaktionen orkar inte ta upp missförhållanden.
      nackdelar med editioneringen.
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möte: 10, exempel: 10
tema: när det ska skrivas jobbet
närvarande: m1, k1, k2

ex pe 0  k  d kommentar

01 M1   x om samarbete mellan tre lokalredaktörer på en liten ort. 
02 k2  x  uteblivna protester, när sågen lades ner och fortsätt-
ning
      om den mediala ”bygedkulturen”. att skriva före beslut.
03 M1  x  nostalgisk återblick på mutluncher. 
04 k2 x   att börja skriva, bygga upp sitt ”igångsättningstvång”.
05 M1  x  fastnar i ingressen. sedan råslit.
06 k1   x skammen att inte komma i gång. Bytte till redigerng 
     för att komma från slitet som reporter. 
     ett utvecklande helvete.
07 M1   x inbyggda besvikelser i viktiga texter. M1 har ett 
     positivt jobb på gång. Vill förmedla intrycket av en 
     mycket harmonisk arbetsplats, att förvåna sig själv.
08 M1  x  tillåta sig vara halvbra.
09 k2  x  strategi för att acceptera sina brister; 
     allt är inte lika viktigt.
10 M1 k2   x självkritiskt om hur man ställer upp på ”makthavares”
      bild av sig själva, transporterar den vidare.

möte: 11, exempel: 14
tema: jobbet privatlivet och vice versa
närvarande: m2, k2, m3

ex pe 0  k  d kommentar

01 M1  x  när a-pressen var a-press och höll sina anställda 
     i herrans tukt och förmaning.
02 M1   x  politiker-affären ännu en gång. M1 som ”lus i fanan”.  
03 M1  x  ingen nyhet när bruksdisponenten sköt sig
04 M1   x forts. politiker-affären. överreaktion eller inte?
05 k2   x  forts. politiker-affären + annat exempel.
06 M3  x  fullmäktigeordförande svettas inför M3.
07 M1   x politiker-affären blev en politisk väckelse, 
     och en personlig.
08 & M3
08b k2   x konflikt med ledningen. M3 ”strejkar” så tillvida att han 
     i protest enbart går på lista. erkänner att han är person-
ligt
      engagerad i jobbet, inte sover på nätterna. 
     skrivelsen från M1 och k2.
09 M3    känner sig besegrad av dumheten, d v s 
     redaktionsledningen.
10 M3   x Hotad när han var på restaurang med frun.
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11 M3  x  att få dagis att göra undantag från reglerna.
12 M1  x  tryckte på för taxi till dödssjuk anhörig.
13 M3   x till uppsagda kvinnors försvar. och till försvar för 
     dessa möten. Mer missnöje med ledningen.
14 M1
 M3 
 k2   x Missnöje med förändringarna på redaktionen, bl a med 
     de parts-sammansatta planeringsgrupperna.

möte:12, exempel: 11
tema: fortbildning/utveckling i jobbet
närvarande:  m3, k1, k2, k3

ex pe 0  k  d kommentar

01 M3   x M3:s protestaktion över. skriver åter kriminalnyheter:
     ”doktor stal såg”. Även om det lokala materialets 
     företräde.
02 k3  x  rutinens makt. nära missa estonia.
03 M3   x aftonbladets ”nazist-hot” diskuteras.
04 k2  x  ”seriös” dynga. ett exempel på undantag.
05 M3  x  lära polisen förhöra, är det okay?
06 k3  x  Minne av ett ställe, där man faktiskt stöttade varandra, 
     t ex den som fick skrivkramp.
07 M3  x  Bevaka utan att övervara. M3.s gamla exempel.
08 M3   x doktor stal såg igen. ett etiskt dilemma?
09 M3  x  Mer etik. att lämna ut sin källa.
10 M3   x erkände mord under tysthetslöfte.
11 M3  x  ingen arbetslust.

möte: 13, exempel: 19
tema: arbetslust och brist på arbetslust
närvarande: m1, m3, k1, k2, k3 + kx (extra deltagare)

ex pe 0  k  d kommentar

01 M3   x ”kräkvänd” tidning med gökunge. M3 har slutat 
     signera sina artiklar som ny protest. 
02 k2 x   Massaveds-historien återberättad. 
     Missnöje med ledningen.
03 M3  x  Ännu ett exempel på missnöje med ledningen.
04 k2   x Massaveds-historien igen.  
     polisen nöjd med bevakningen.
05 M1  x  ibland måste man sitta kvar och lyssna, 
     innan man skriver.
06 kx  x  obehagligt att få skäll för en text.
07 k2  x  när ska man egentligen vara nöjd? 
     när man får beröm eller när man får skäll?
08 M3 x   att känna sig sviken av cheferna.
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09 M1   x Chef som inte klarar jobbet, för ung och oerfaren.
10 k3   x ledningen vill inte ha ens engagemang.
11 k3k2   x klasskänsla och lite till .
12 M3   x att ägna sitt liv åt ett mord. 
13 M3   x Vad man skulle kunna göra, om man bara orkade... 
     ledningen önskar inget viktigt gjort...
14 k2   x att tvingas krympa sig i stället för att utvecklas 
     + ex på god kunskapsöverföring.
15 M3   x svårigheter att överföra kunskap.
16 M1k2   x Bristen på kö hos bostadsbolaget. 
     att skriva i egen sak, eller att inte göra det.
17 M3  x  skenhelighet.
18 k3   x Massmordet igen. Vad är ”allmänintresset”?
19 k3   x skillnaden mellan våld utövat av kvinnor och våld utövat 
     av män. om det exeptionella som mer nyhetsvärt 
     än det  notoriska.

gRupp 2

möte: nr 01, exempel: 21
tema: Vad en bra reporter bör kunna
närvarande: k4, k5, k6, m4, m5, m6

ex pe 0  k  d kommentar

01 k4 x   att få folk att prata. förvånansvärt otrevliga 
     och arroganta kollegor.
02 M5 x   lättare för äldre att etablera relatoiner.
03 M4 x   Visste inte hur jag gjorde förrän jag började undervisa.
04 M4  x  Mag-känslan för vad som är rätt.
05 k6   x kunde inte ”tända” en intervju.
06 M6  x  in i jobbet via korrekturet.
07 k6 x   Ville inte bli journalist, men sökte in på JH mest på 
chans.       kom in...
08 k4 x   intervjun har ett eget liv. som veckotidningsreporter 
     skriver jag episkt.
09 k4   x det nödvändiga ”lyckliga slutet” och  övrigas protester.
10 M5   x frilansens tvång och frihet. start för fackboksprojekt.
      fortsatt prat om skillnad mellan veckopress och dags-
     tidning. källornas inflytande. att själv vara källa.
11 k6  x  intervjua inte chockade människor.
12 M5  x  M5 fick sig en läxa, när han ville ha små pekande barn 
     på bild. generad.
13 k4  x  läraren  på journalistutbildningen ville vi skulle 
     ringa föräldrar till mördad. som övning.
14 k6   x olika sorters reportrar; finns bara två: 
     präster och affärsmän. 
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15 M5   x reportrar-redigerare. facket som karriärstege. 
16 M4 x   Jobbet draget på löpet.
17 k6   x Jobb draget i rubriken ”kines nära bli kvacksalvare”.
18 k5 x   Minne från per svenssons föredrag.
19 M4  x  Har läst ett porträtt om ebba Witt-Brattström. 
     koppling till k6 bekymmer i exempel 05.
20 M6  x  Ännu en läst artikel, koppling till ex 5.
21 M4 x   avlyssnad intervju med peter Høeg.

möte: nr 02, exempel: 19
tema: yrkesmässiga externa kontakter
närvarande: k4, k5, m5, m6 

ex pe 0  k  d kommentar

01 M5   x sett i teve. sedan om att tvingas ställa dumma frågor.
02 k4 x   luren i örat.
03 k5 x   flinck-morden.
04 M5 x   polisreportern som ”arg skattebetalare”.
05 M5  x  objektiviteten som fälla. också det olämpliga i att
      göra sig till arbetarkorrespondent.
06 k5   x socialjobb som gick överstyr. svårt att upprätthålla 
     gränsen till privatlivet.
07 M6   x svårigheter med politikerkontakterna.
08 M5 x   konsten att få pensionerade bruksarbetare att minnas.
09 M5  x  sila mygg och svälja elefanter.
10 k4  x  egna erfarenheter för att få intervjupersoner att prata.
11 M5  x  när någon blir arg för vad som stått i tidningen.
12 k4 x   k4:s fel att ambulanschefen fick infarkt.
13 M5  x  prickad och utställd - M5:s fel.
14 k5   x spelet mellan press och politiker på lokalplanet.  
     uppvaktad av källorna, och lite skamsen över det. 
15 M6   x ansluter till 07. taktiskt val av kommentar från nummer
      tre eller fyra i politisk rang i stället för de på toppen. 
     som tiger. 
16 M5  x  trevlig kille och få tips under bordet eller  principfast.
17 k5 x   Hur skaffa fram folk till artikelserie t. ex ”ortsbor 0–100”?
18 M5  x  systematisert kontaktnät, kontinuerligt underhållet.
19 k5  x  använda lanthandeln som har hemkörning 
     till pensionärer. 
 

möte: nr 03, exempel: 23
tema: manligt och kvinnligt i jobbet 
närvarande: k4, k5, k6, m4, m5 

ex pe 0  k  d kommentar

01 k6   x utnyttjad av sin källa.(dyslexi-mamman).
02 M5 x   fel välja bort uttalande som miskrediterade källan?
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03 k6  x  Manlige chefen bjöd på kaffe och bullar varje morgon.
04 k6 x   källorna oförsiktiga när de möter ung flicka. 
     kan användas...
05 k4 x   nedtryckt och kallad för ”tösen”.
06 k4 x   oppositionsrådet ville endast tala med män.
07 M5 x   sedd film; Wechselmans film om Viggen. 
     klassiskt exempel på ”kvinnlig list”.
08 M4 x   avlyssnad radio:  när Boman talade om att människor 
     i ett afrikanskt land kunde klättra i träden. 
09 M4  x  Jobb med kvinnlig fotograf. Blev väldigt bra. 
     Men knappast p g a att hon var kvinna.
10 M5  x  inget speciellt med att vara man. som praktikant 
     skickad på mode-visning.
11 M5  x  att våga ta plats. kåseriskriv som dagjobb eller 
     inklämt mellan andra jobb.
12 k5 x   negligerad till förmån för fotografen.
13 k5  x  Visad hänsyn pga könet (flygrädslan).
14 k5 x   fördel i samband med tågolycka, men  beror nog 
     ändå inte på könet.
15 k6   x Brandchefen började tafsa under presskonferensen. 
     inte ställa till en scen.
16 M5   x Manlig effektivitet och kvinnligt skitprat
17 k6  x  manlig kollega vägrade göra jobb om babygymnastik.
18 M5  x  sekundär erfarenhet. kollegan som inte ville göra jobb
      om bilar, därför att hon inte tyckte om bilar.
19 M4  x  lämnade jobb i protest mot pladder. 
20 M4   x Mans-, kvinno- eller människosida?
21 k5  x  pappajobb på kvinnodagen.
22 k5   x Bastujobb i bastudress?
23 k6  x  tafsad på av handledaren. svårhanterat.

möte: nr 04, exempel: 25
tema:  Reporterns ansvar och etik
närvarande: k4, k5, k6, m4, m5, m6

ex pe 0  k  d kommentar

01 M5  x  risken att låta sig hetsas till anfall...
02 k5  x  skrev om ”fel grej”, bad om ursäkt i insändarsvar.
03 M4  x  po-fälld efter vårdnadstvist-text. ska aldrig mer skriva 
     om ”sån skit”. konsekvensneutralitet?
04 k4   x Besviken källa efter personporträtt. ”Ytligt”, tyckte käl-
lan.
      förståeligt.
05 M4  x  scoop-artikel om ”intervju-guru”
06 k6 x   avlyssnad unge om intervju.
07 M6  x  svårt skriva negativt om  bekanta.
08 k5   x Höll nere text om ihjälkörd klasskamrat till dottern. 
     en del tyckte jag gjort fel.
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09 k6   x klasskamrat till dotter i olycka i norrland.  
     Vad är allmänintresse?
10 k0  x  Mamman som dödade sina barn.
11 M5  x  politik eller journalistik, eller både och?
12 k5 x   lättare skriva elakt om invandringfientliga.
13 k6   x arbetsledare åt fotografen eller inte.
14 M5   x svårt att skriva så det blir liv.
15 k5   x reportern med i texten eller inte.
16 M5   x lade ner text om vårdnadstvist. 
     Hellre lägga ned än frisera?
17 M4  x  skräp på skolavslutning.
18 k6  x  ilska när musikklasserna fick ”riktig” recension.
19 M4   x Vad kan man låta sig bjudas på. 
     om att själv ta ansvaret eller låta chefen göra det.
20 k5   x ok ifall fn bjuder? 
21 k5   x textreklam, vad är det? Var går gränsen?
22 M4  x  en kompromisslösning.
23 k4   x Cynisk idyllisering.  omöjligt att värja sig.
24 M4  x  idyll i dagspress. skämtsamt.
25 M5   x nej tack till kyckling från ica-handlarn.
 

möte: nr 05, exempel: 11 
tema: samarbete
närvarande: k6, m4

ex pe 0  k  d kommentar

01 M4  x  intervjuat professor om kreativitet.
02 M4  x  fotograf med egna idéer. 
     fotografer med dåliga arbetsvillkor.
03 k6 x   fotografen gick. Ville inte fotografera ritning.
04 M4  x  rallarna i stället för presskonferensen om nya vägen.
05 k6 x   trix för att få in en fotad tant i texten.
06 M4  x  (andrahand). reporter överkörd av fotograf.
07 k6  x  fotografen plåtar tre ungar i en klass. 
     de tre måste sedan intervjuas.
08 M4 x   Valbevakning light  till skillnad från teves tunga. 
     Vad köper folk för bullar, vad ska a-lagarna rösta på etc. 
09 M4    x ”rent grävjobb” på vårdinrättning. kom aldrig fram 
     till den centrala intervjun. om att vilja se ”utomjourna- 
     listiska” resultat av sitt arbete. och om ensamhet.
10 M4 x   att hjälpa unga tillrätta.
11 k6  x  erfarenhet av att bli handledd. Misslyckad.
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möte: nr 06,  exempel: 9 
tema: misslyckandet som kunskapskälla
närvarande: k4, k5, m5, m6

ex pe 0  k  d kommentar

01 M5  x  källkritisk läxa nr 1.
02 M5  x  att inte få veta, när man gjort bort sig.
03 M5 x   källkritisk läxa nr 2. 
04 k5   x försökte nita politiker. Misslyckades. självreflexion.
05 M5 x   Ju djupare man gräver desto mindre  får man fram.
06 M6   x enkelt jobb som verkligen berör läsarna.
07 k4 x   skriva fast man inte begripit.
08 M5  x  alltför god vän med källan. 
09 k5  x  aversionen hotad, när politiker blev människa.

möte: nr 07,  exempel: 12 
tema: så påverkar reporteryrket privatlivet och tvärtom
närvarande: k4, k6, m4, m5, m6

ex pe 0  k  d kommentar

01 M5   x fick ej stöd för kritik mot konkurrent. 
     och om att skriva i egen sak. delade meningar. 
02 k6  x  Barnlös gjorde dåligt dagisjobb.
03 M6   x svårt bedöma när man kan skriva om 
     det man själv är inblandad i.
04 k6   x grävjobb i ”egen trädgård”? delade meningar.
05 k4   x svårt ta steget från dags- till veckopress.
06 k6   x att alltid lyssna efter tips.
07 k4  x  läsarkontakt på veckotidning.
08 k6  x  att bli okvädad.
09 M5  x  Borde ha samlat på minnen från industrijobbet. 
     tänkte göra det men blev inte av.
10 M5  x  pensionerade bruksarbetarna minns inte heller.
11 M5  x  Jobba på semestern. svårt.
12 M4 x   fältjobb på semestern. Men sen...

möte: nr 08, exempel: 9
tema: så jobbar jag/vill jag jobba om tio år
närvarande: k4, k5, k6, m5, m6

ex pe 0  k  d kommentar

01 k5  x  repris på reportern som var alltför närvarande.
02 M5   x försök att få igång dialog om tidningen. repris-exempel.
03 k6 x   Vill vara senior-reporter. på deltid. eller utköpt. 
     nu alltför helgtrött.
04 M5  x  Vill vara efterfrågad och respekterad.
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05 k5   x skriva  böcker. inte kvar i massmedierna. 
     Vill tjäna lite mer pengar.
06 k4 x   samhällskritisk frilans och feminist.
07 k5  x  pensionärerna som inte kan sluta.
08 M6  x  kvar i pressen. kanske som tidningsledare för en 
     mycket modern lokaltidning.
09 M5  x  önskan att  slippa presentera sig 
     (och känna sig ifrågasatt) inför varje jobb.

möte: nr 09, exempel: 21 
tema: dokumentär-, konstruktions- och fiktionsjournalistik
närvarande: k5, k6, m4, m5, m6

ex pe 0  k  d kommentar

01 M4M5   x M4 om 10 år: kursföretag. tjänar massor. inga kurser 
     i medieträning dock!!! M5 har haft kurs för näringslivet. 
     en gång. känga åt sJf.
02 M5  x  facktidning eller kundtidning- skillnaden?
03 M5   x frilansens dilemma. 
     skriva i kundtidning eller inga pengar
04 M6   x skådeexempel. underhållningsjournalistik. 
     om att göra prefabricerade jobb
05 k0   x fiktionsjournalistik finns inte? 
06 M5   x proffs på ”Mitt livs historia”. fejk. M4 upprörd
07 M5 x   fejkade insändare på a-presstidning. 
     Jfr. neys lotten ekman-bok
08 k6  x  deskens krav på att jobben skulle resultera i en 
     speciell historia redan innan reportern givit sig ut
09 k5   x genrebildens bristande sanningshalt
10 M4  x  publicitet trissar verkligheten, t.ex  karl Xii-kravallerna
11 M4  x  kampanjjournalistik, ok om det är under öppen flagg
12 M4M5  x  exemplen; regementsnedläggning + sahlin och Marja-
sin
13 M6  x  Vad är privat och vad är (eller bör kunna få bli) offentligt.
      exemplet Clinton.
14 M4  x  intervju med kärnkrafts-positiv ”försvann”
15 k5   x redaktionsledningen stoppade serie efter några av-
snitt.
      gav en alltför nyanserad bild av invandrare.
16 M4   x fejkad skandal återberättad på blöt herrmiddag.
17 M5  x  ormar är alltid bra
18 k5  x  Hovet lurade svensk damtitdning
19 k0M4  x  Brasilianska skallkrossarna och en märklig brand 
     i sydney. fiktions-varning på bägge
20 M5  x  gammal propaganda artikel, bra som påminnelse
21 M4 x   när tidningen blev lurad
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möte: nr 10, exempel: 9
tema: facket och jag 
närvarande: k4, k5, k6, m4, m5, m6

ex pe 0  k  d kommentar

01 k4  x  porträttartikel. snålt kommenterad.
02 M4  x  sJf-facket borde kollas
03 k6   x läst dålig artikel i stor morgontidning. fortsättning 
     på debatten om fiktionsjournalistikiens vara 
     eller inte vara.
04 k0  x  expressen bevakade fel fängelse, när Clark olofsson
      greps på kanarieöarna. låtsas som om det regnar.
05 M5  x  red-ledning ville inte ge en sökande tjänsten som 
     lokalredaktör, därför att denne var alltför kvalificerad.
06 k5   x Missnöje med sJf, särskilt lönesystemet.
07 k5  x  svårt att få folk att engagera sig fackligt. plus bourdieusk
      syn på ”det begränsade produktionsfältet”
08 k6   x nya medlemmar vill inte gå sJf:s fackliga kurser. 
     dåliga etiska regler. etik-ansvarig väljs sist
09 k5 x   källkritik på nätet

möte: nr 11, exempel: 17
tema: att föda utveckla och genomföra idéer
närvarande: k4, k5, k6, m4, m5, m6

ex pe 0  k  d kommentar

01 k5  x  ”Bybor från noll till hundra år”  igen.
02 M5  x  Viktigt för en frilans att ha någon att tala jobb med.
03 k5   x konkurrens inom redaktionen.
04 M4   x exempel på kreativitet: att skriva fullmäktige som en 
     modevisning eller som ett sportreferat. Vad är kreativi-
tet?
05 M5  x  svårt för en frilans att få kontakt med redaktionerna.
06 M4  x  kreativitet som ensam eller tillsammans.
07 k6 x   inga idéer på kreativitetsmöte.
08 M4  x  M4:s lappsystem.
09 M4  x  närstudium av ansikten som övning. övning ”upp-
     funnen” av M4 men använd av övriga.
10 M5 x   filmen som inte blev.
11 k6  x  produktionspressen  förstör det egna förhållningssät-
tet.
12 M4  x  tre tips mot skrivkramp...
13 k0  x  i stället för eller i kombination med intervjun.
14 M4  x  kreativitet och ångest och...
15 M4 x   den förlösande frågan, när man inte kan ämnet.
16 M5  x  konsten att sälja in ett frilansjobb.
17 k6 x   sälja sig billigt, men till flera.



358

möte: nr 12, exempel: 8 
tema: en arbetsdag
närvarande: k5, k6, m4, m5, m6

ex pe 0  k  d kommentar

01 M6   x M6:s dag. Bla a samarbete mellan lokalredaktörerna.
      skrivbordslunch som löneförmån. Behovet av tidspress.
02 M4   x M4:s prospekt för framtiden; huskurser 
     på redaktioner, myndigheter och skolor.
03 k6   x k6:s arbetdag och en ordväxling om nyhetsvärdering.
      Varför det bara är polisanmälningar som ”händer”.
04 k6   x Valbevakningen efter gallup-undersökning.
05 M4   x Måndagssidan klar på fredan.
06 k5  x  Mötet uppskjutet tills ”tidningen” kom.
07 M5   x Högläsning av M5:s arbetsdag. frilansens hårda villkor.  
     Beskriver sitt system med ”tipsen”.
08 k5   x rekrytering från ”gatan”. k5:s dag som redigerare och
      redigeringsinstruktör. k6 berättar att det finns de som 
vill       slippa fortbildning.  om att jobba över för sin egen 
skull.       Har motionerat om det.

möte: nr 13, exempel: 9 
tema: samtalet som arbetsmetod
närvarande: k4, k6, m4, m5, m6

ex pe 0 k d kommentar

01 M5   x M5:s bok har kommit och han har intervjuats i lokal- 
     tidningen. pinsamt. k6 påpekar att en praktikant tog 
     en hel timmes lunch. dagligen! inte bra.
02 M5   x Minne av tidigare intervju. Även det dåligt.
03 k4   x k4:s arbetsmetoder diskuteras. att betala för intervjuer
      t.ex. M4 kritisk mot k4, men k4 står på sig. 
     och står för sin text.
04 k0  x  exempel ur suzanne Björkmans radioprogram.
05 M5   x M5:s text misshandlad av veckotidningen. k4 fyller i. 
     Hon har också råkat illa ut. får själv ringa och 
     be om ursäkt. 
06 M4   x oväntade frågan till biskopen. repris.
07 M4k4   x oväntade frågan till erland Josephson. repris. k4:s 
     metod att berätta om sig själv för den som ska intervju-
as.
08 M5   x två intervju-möten, ett gott och ett dåligt.
09 k6   x när unge kom och föreläste. att först vända sig till
      intervjupersonen och sedan till läsarna. 
     inte låtsas vara  en läsare.
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gRupp 3

möte: nr 1, exempel: 13 
tema: Vad bör en duktig reporter kunna?
närvarande: k7, k8, m7, m8, m9

ex pe 0  k  d kommentar

01 M9 x   eleganta vietnamesiskan, som ”gjorde” storyn.
02 M9   x indiska tiggarflickan.
03 M9  x  nötskalet som ger helheten.
04 k7  x  när poletten trillar ned.
05 M9 x   lurad av källor.
06 M7   x Vända på en femöring, när material inte håller.
07 k8  x  försvinna i den stora redaktionen.
08 M8   x Måste ha figuren som det går att göra teve på.
09 M8   x svårigheten hitta folk. 
     lokföraren som ”dödat” 11 själv död.
10 M8  x  folk som inte passar i teve.
11 M9  x  rätt indisk gubbe gav storyn.
12 k8   x ovanliga texter p g a k8:s bakgrund.
13 M7  x  politiker sedd i teve. stel.

möte: nr 02, exempel: 22 
tema: externa kontakter 
närvarande: k7, m7, m9

ex pe 0  k  d kommentar

01 M7  x  avsnäst av kändis. de föraktar journalister.
02 k7 x   först nu som frilans inser jag vad det betytt 
     att ha ett stort riksmedium i ryggen.
03 k7 x   k7 ilsknade till och åkte hem, när det inte gick 
     att göra jobb på statsministern.
04 k7   x pressekreterare försökte placera ”sin”minister hos k7.  
     debatt.
05 k7  x  tanterna som alltid ringer ”sin” reporter.
06 M7 x   polisdödads flickvän hade  svårt att släppa taget.
07 M9  x  taxichaufförerna de bästa källorna.
08 M9 x   Ännu en taxcichaffis.
09 k7 x   konsten att strunta i en presskonferens.(läst).
10 M9 x   konsten att intervjua en helig ko (läst).
11 k7   x 30 år utan kartotek.
12 M9  x  ambassadernas påtryckningar.
13 M7 x   skalbolags-härvan. M7 lyckades få en intervju. 
     Måste sedan ha skydd.
14 M9   x Hot  gemensam erfarenhet.
15 M7k7  x  pärmbärarna och rättshaveristerna finns inte mer.
16 M7  x  Hade själv kunnat bli rättshaverist.
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17 k7  x  svårigheten att gå vidare, till ett nytt ämne. 
     Bli betraktad som trolös.
18 M9   x ett reportersvin, bland världens fattiga
19 M9 x   fick ångra misstro mot  ärlig taxichaffis.
20 M7  x  likartad upplevelse i rangoon
21 M9  x  åka runt med säkerhetstjänsten i hälarna.
22 M9   x  peking -89 mm.  dåliga samvetet över allt som man 
     inte  förmår undersöka och berätta om.

möte: nr 3, exempel: 26 
tema: individ – organisation
närvarande: k7, k8, m7, m8, m9

ex pe 0  k  d kommentar

01 M7   x att bli betraktad som företrädare för kåren 
     eller för en speciell organisation.
02 k7 x   Cheferna vet hur jobbet ska se ut i tidningen 
     redan innan de har lagt ut det.
03 k8  x  Ville inte fylla i dn:s ”hål”.
04 M7   x tänka, inte bara rusa på. Carlgren på Bofors-historian.
      om att vara frilans.
05 M8   x spela med arbetsgivare. skriva undersökande bok med
      hjälp av en tidning  och låta publicera förhandskapitel
      i en annan.
06 M9   x Har aldrig anpassat sina jobb mot sin övertygelse. 
     inte M9 heller.
07 k7  x  inte direkt kampanj men...
08 M9  x  förnedrande uppdrag i det förgångna. 
     unga får fortfarande göra strunt.
09 M7   x fick inte skriva om ”fången på fyren”. 
     om distans och reporter-styrning (andrahands).
10 M9 x   självreflektion om att förlora distansen.
11 M8   x estonia ick oss att inse vad etik är. redaktionens ”krycka”.
12 k8  x  kan man ”göra sin grej” i vilken redaktionsmiljö/
     sammanhang som helst?
13 M9 x   redigeringen drar ens grejor.
14 M8 x   Bussolyckan i norge, vidrigaste yrkeserfarenheten.
15 M8   x skjutna kollegor ska visas. dåligt att inte göra det.
16 M7   x namn eller inte. Hur ska det beslutas?
17 M7k7   x incestfall. fortsatt resonemang om namn.
18 k7   x arbetsledningens förutfattade meningar det 
     besvärligaste i reporterns vardag.
19 k7   x Hemskt julhandel-jobb. om att dras in i ett tänkande 
     beroende på vilken  organisation man  jobbar i.
20 k8  x  Jobba för kollegerna, för pengarna, eller för publiken.
21 M7 x   avslöja, avslöja - till varje pris.
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22 k7  x  k7 vill undersöka hur det är att bo i urankontaminerat
      område, men chefen tycker hon kan riva av alla kärn-
     kraftverken i ryssland. ”talar inte samma språk”.
23 k8 x   lade ner jobb hellre än anpassade det.
24 M7  x  få ställen där experiment med artiklars form 
     och innehåll välkomnas.
25 M9  x  på en redaktion har man faktiskt viss frihet....
26 k7   x forts. från 22. på k7:s sätt annars får det vara.

möte: nr 4, exempel: 25
tema: fiktiva inslag i journalistiken
närvarande: k7, k8, m7, m9

ex pe 0  k  d kommentar

01 M7  x  Vad är fiktion? att slå samman många personer till en?
02 M9  x  fiktion eller fokusering, när korrarna rapporterar om 
krig?
03 k8   x ok med fiktiva grepp om det gör historian bättre. 
     Men inte att göra våld på verkligheten!
04 k7   x tillåter sig lite friare grepp på utlandsjobb.
05 M9   x Val av utsnitt och repliker; är det fiktivt?
06 k8  x  att hjälpa intervjupersoner på traven.
07 k7 x   exempel på god gestaltning, pulitzer-prisvinnande.
08 M7  x  Helfejkat och prisbelönat.
09 M7  x  det fantastiska med journalistiken är just att den är 
sann.
10 M9  x  andra synsätt i andra kulturer.
11 k7  x  k7:s text om Härnösands-morden.
12 M9  x  skriver bäst, när man är känslomässigt laddad.
13 M7  x  konstruerad dramatik.
14 M9  x  kina 1989 (repris).
15 M7   x råkade avslöja kollegas fejk.
16 M9 x   omvänd vänsterman ertappad av M9.
17 M7  x  kan gunde svan avslöjas?
18 M9  x  när verkligheten inte stämmmer med föreställningen.
      glada barn i krigsområden.
19 M9  x  ingen vill veta att man åker hyrbil och äter 
     goda hotellmiddagar mitt i kriget.
20 k7 x   statsministerns semester, strunt!
21 M9  x  skamlig journalistik om Christer pettersson
22 M7  x  personligt personporträtt
23 M9  x  inspiration från skönlitteraturen
24 M9  x  Bio i Honkong
25 M9  x  arikeln om vietnamesiskan. (repris)
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möte: nr 5, exempel: 17
tema: att vara professionell
närvarande: k8, m7

ex pe 0  k  d kommentar

01 k8   x svårt för att ställa folk mot väggen.
02 k0  x  taktik för att misstänkliggöra sin källa.
03 M7 x   taktik för att få folk att ljuga (andrahand).
04 M7  x  Manligt att vilja ”fälla” med journalistik.
05 M7   x dölja bristande kunskap med tuffa frågor. att inte känna
      sig så karsk som man borde, ifall man ska kalla sig proffs.
06 M7 x   Jag är moralist. på gott och ont. Vill visa inte bara 
     avskräckande exempel utan också förebilder.
07 k8   x Har lärt mig att skriva så att numera ingen vill ändra 
     i mina texter. snyggar till uttalanden.
08 M7   x torftig tingsmeritering ledde till Journalisthöskolan.
09 M7   x på väg till dn, blev arrogant bemött. Valde teve. 
10 k8   x Bra stöd i frilansgruppen.
11 k8  x  insåg plötsligt vilken makt man har som journalist.
12 M7  x  att bli nedlåtande bemött.
13 M7  x  Ja-sägarna anses positiva, dvs svälj allt i stället för 
     att kritisera. orättvist.
14 k8  x  att skildra förebilder och positiva förhållningssätt.
15 M7  x  Civilkurage, ett bra ämne. inte målat i skärt.
16 M7  x  alltför mycket skenavslöjande journalistik. 
     Men finns bra också.
17 M7  x  intervjuerna har blivit mer av resonemang.

möte: nr 6, exempel: 25 
tema: så påverkar jobbet privatlivet och tvärtom 
närvarande: m7, m8, m9

ex pe 0 k d kommentar

01 M9  x  professionellt ”vanlig” i teve.
02 M7  x  Jarl kulle som statsminister.
03 M7  x  politiker måste vara medievänliga, d v s göra sig bra, 
     för att få vara med i teve.
04 M8   x Bra nyhetscasting; vårdbiträdet som larmade om 
     vanvård av gamla.
05 M9 x   teve snuttifierar.
06 M7  x  Björn Borg-dokumentären bra tack vare att han 
     vägrade ställa upp.
07 M8M9   x M9 och familjen levde korre-liv. inte fanatisk vänsterman
      utan journalist. pratade aldrig journalistik med 
     hustrun. hemskt i kina. alla ”kinavänner” som kom dit.  
      M8: ”jag var en av dem 1972” reste med Clarté. i dag inga 
     illusioner. Men då. 
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08 M9  x  Bisarrt hemliv för barnen med mig som korre-pappa.
09 M7  x  Jag ”skriver” på nätterna. ligger vaken och 
     jobbar igenom allt i huvudet. 
10 M7  x  problem med viktigt synopsis. svårt hålla allt i huvudet.
11 M8   x skrev 25 kapitel på en månad. omöjlig för familjen. 
     slut i tre månader efteråt.
12 M9  x  tre artiklar på två timmar, när Marcos störtades. 
     går när man har press på sig.
13 M9   x Vänstermänniskorna borde skriva 
     om sin själsliga process.
14 M9  x  ofta skiträdd i krig. familjen fick bestämma 
     om jag skulle åka.
15 M9  x  dödsångest i pakistan
16 M9 x   teaterkupp i Manila
17 M9  x  M8: Hinner inte uppleva något när man reser i tjänsten.  
     allt ska bearbetas och inordnas i något mönster. 
     M9: en gång på museum.
18 M7   x existentiell paus på tonga. lyckligaste tiden i mitt liv.  
     förstår inte M8 och M9. 
19 M7  x  reaktion på hård period som nyhetsreporter för radi-
on,       ekot. Måde dåligt av ett vansinnigt jobb på en kapsej-
sad       fiskebåt. sade upp mig sen. gick över till dokumentä-
rer       och reportage.
20 M7  x  skäms för att vara reporter men skulle vilja vara stolt,  
     därför att det är ett viktigt yrke.
21 M9  x  reser privat, frågar journalistiskt. givande.
22 M7  x  Vill ha initiativet själv. annars är man illa ute.
23 M7  x  kicken att vara programledare.
24 M9  x  inte det man själv tycker är viktigt som fastnar hos 
folk.       snarare mer kåseriska, essäistiska saker.
25 M8   x ska vara medveten om att man är partisk. då kan man  
     hantera det. ta bort det överdrivna.

möte: nr 7, exempel: 19 
tema: uppföljning  mor kurage
närvarande: k7,  m7, m9

ex pe 0  k  d kommentar

01 k0  x  Journalister framställs som asätare. 
     på scen (norén-pjäs) och i tryck (etC:s medie-num-
mer).
02 k7 x   sammanblandar ”orätt” och ”brottsligt”.
03 M7  x  exemplet ursäkten till palmstierna stärker tesen ovan.
04 k7  x  flocklunk och bristande källkritik
05 k8   x självreflektion apropå  exemplet ovan. 
     om att använda  byråer och klipp som källa.
06 M7 x   ekot fick direktrapport från protesterna vid greenham  
     Common (1981) men tog det inte, eftersom 
     det inte kommit via tt.
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07 M7  x  rep-idé som inte blir av.
08 k7 x   Jag har förändrats. tycker inte längre att jag behöver 
     bära tidningen på mina axlar.
09 k7   x att utnyttja mäns fördomar mot kvinnor.
10 k7   x Bästa väninnan gifte sig med en minister, besvärligt läge.
11 k7  x  Mycket svårt att hålla isär privatperson och 
     yrkesmänniska.
12 k8   x att resa privat och i jobbet.
13 k7  x  den som aldrig kan vara ledig.
14 k7k8  x  skrivandet – plåga eller njutning? 
     fältarbetet – plåga eller njutning?
15 M7   x agressivitet dåligt i jobbet. rädd så jag blev arg 
     och inslaget dåligt.
16 M9   x osams med nordkorea-vänlig läsare.
17 M9k8  x  arg serb blev diskussionsvän. 
     k8: ringer för att få veta mer än det som finns i artikeln.
18 k8  x  etC själv ett exempel på vad de kritiserar. 
19 M9  x  Journalistik och kommers; kan man köra love story 
     som följetong?

möte: nr 8, exempel: 42
tema: samtalet som metod, samarbete m m 
närvarande: k7, m9 

ex pe 0  k  d kommentar

01 M9   x demonstration av samtalsmetod. 
     använder mina personliga erfarenheter.
02 M9  x  Berättade i indien om isen ( att gå på vattnet). Blev fel.
03 M9 x   guvernör ville endast fotograferas som ”intervjuad”.
04 k7 x   Man förväntas spruta ur sig frågor.
05 M9   x tolkproblem.
06 M9 x   i kina också kulturellt problem. svårt för 
     hemmaredak tionen att förstå att man inte kunde 
     göra ”vanliga” intervjuer.
07 k7   x Mitt råd; fråga inte så förbannat. 
     (sen sawatskys) om medieträning etc.
08 k7M9  x  artighetsintervjuer. Hemska men ibland nödvändiga.
09 M9  x  lyckade presskonferenser.
10 M9   x den mänskliga situuationen som ”gav” hela kriget. 
     återvände till symbolkvinnan efter kriget. 
     åter ”gav” hon hela läget.
11 k7   x opera-jobbet och problemen med den texten.
12 M9 x   förvånande förbud att intervjua amerikanska 
     strejkande journalister.
13 k7  x  slit för att få tillstånd att jobba. ex. Zaire. gjorde jobb  
     ändå.
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14 M9 x   undvik byråkratin. gick bra i Bangladesh.
15 M9 x   att bli lurad i främmande land, eller åtminstone 
     känna sig lurad.
16 M9  x  rev i åt kinesisk politruk. då blev allt bättre.
17 k7  x  gästfriheten som ett problem. alla vill bjuda. i varje by.
18 k7   x oväntat fick jag en intervju med indira gandhi. 
     pluggade hela natten. ett oförglömligt möte. 
     inget självständigt reporterjobb dock.
19 k7   x Jobb på familjer som inte hade råd att ta semester 
     slutade med att k7 tog hand om en liten flicka i tre veckor.  
     Hade inte tänkt skriva men gjorde det ändå.nu är flickan  
     26 år. Har funderat på att ta kontakt med henne, men.
20 k7  x  Vi hittade revolutionsledaren som alla sökte. 
     tack vare att vi tankat ordentligt. forts ex. 23.
21 M9   x Möte med Ceaucescus hovfotograf.
22 k7  x  från ex 20. Bra och dåligt samarbete i fält. forts. ex.30
23 M9  x  tappade blocket i timisouara.
24 k7  x  också blocktapp. Hela researcehen för stort miljöjobb.  
     fick tillbaka det efter en gastkramande jakt.
25 M9 x   reportern som drog sönder ett lyxhotell.
k7 k7 x   reportern som badade sönder Waldorf astoria.
27 k7  x  gör disposition i blocket. svårare med bandspelare. 
28 k7  x  sartre-intervjun som aldrig kom på  band. (andrahand).
29 M9 x   Murens fall kom inte heller med.
30 k7   x forts från ex. 23. Vi fick låna bildsändare mot att konkur- 
     renten fick köra en bild och rewrita texten. hade inte gått  
     ifall  vi haft samma pressläggning. Mer prat om rewriting.
31 k7 x   ung polisreporter lurad under bevakningen 
     av rut lind-mordet.
32 k7 x   fotografen i lyftkran ovan ra och Heyerdahl.
33 k7 x   arg när ”pyngel” blev ”pryttlar”.
34 M9  x  att bruka främmande ord eller inte.
35 k7  x  samarbeta med fotograf. kan vara känsligt. 
     Motsättningar mellan unga och utbildade kvinnor 
     och de äldre, outbildade männen.
36 k7 x   fantastiskt att någon fotograf ville läsa på före ett jobb.  
     Mycket ovanligt.
37 M9 x   Ännu ett exempel på läsande fotograf.
38 M9  x  fantastisk bild från os i söul. 
39 k7  x  det hopplösa jobbet med fotografen som 
     inte kunde jobba utan berg av utrustning. 
40 k7  x  Äldre fotografer som så länge blivit behandlade
      som trunkbärare att de inte lyckas ta sig ur det. inte k
     an boka hotell, inte flygbiljetter. Man fick vara deras 
     reseledare.
41 k7   x ode till sven öste.
42 M9k7  x  skräcken att missa deadline sitter i långt efter pensionen.
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möte: nr 9, exempel: 14
tema: kvinnligt och manligt i reporterns arbete
närvarande: k8, m7, m9

ex pe 0  k  d kommentar

01 M7   x Bra kontakt med underhållare. Börjar lite inställsamt, 
     sen ska det bli tuffare. ska bli flera dokumentärer. 
02 k8  x  lyckad intervju med hälsoprofessor.
03 M7  x  förvånansvärt bra musiker-intervju.
04 M9   x lönekampanj för redaktionens kvinnor 
     i början av 70-talet.
05 k8  x  killar är säkrare.
06 M9   x oriana fallaci m fl som tar sig fram med hjälp av 
     hysteri. spelad eller äkta.
07 k8  x  Ville inte bli behandlad som ”ung vacker kvinna” 
     när jag var ny i yrket.
08 M7  x  fascinerande med en kvinna som väljer bort familj 
     och allt annat för att leva som reporter. grace Halsell.
09 M9   x kapuscinski beskriver  korrespondentens rädsla och 
     svårigheten att hantera den. (andrahand).
10 M7  x  försök till genus-arbetsbyte lyckades inte.
11 M7   x faludis artikel om porrstjärnor bra. oväntad.
12 M7  x  inte tillåtet att kritisera kvinnobilagan.
13 M9  x  intressant med kvinnor som talar fritt i teve.
14 M7   x forts. faludi-artikeln. stark bl a därför att den är skriven 
     av en kvinna.

möte: nr 10, exempel: 19 
tema: Reportern som företrädare
närvarande: k7, m8, m9

ex pe 0  k  d kommentar

01 k0M8   x storföretaget som styr och ställer med tidningen, 
     som låter det ske.
02 M9   x Hur är det egentligen i kosovo. 
     förefaller enbart vara serber som begår övergrepp.
03 k0M9   x om bevakningen av biståndet till sudan. publiciteten 
     ger bistånde som går ner i generalernas fickor och 
     förlänger krigen. svårt dilemma. Vad är alternativet 
     till att bevaka?
04 k7 x   rest med Världsnaturfonden en gång. 
     inte kontroversiellt.
05 M8   x rest till krigsskådeplats.sommaren statligt verks uppdrag.  
     de ville ha en broschyr att sprida i skolorna.   
     skulle inte handla om uppdragsgivaren, men det är klart  
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     att det på sätt och vis ändå. Mitt villkor var att det inte  
     skulle handla om räddningsverket. klart att de hade ett  
     syfte. men jag vissste vad jag gjorde. Ville åka dit. hade  
     försökt en hel månad, när verket ringde.
06 k7  x  fn-resa för reportrar. upplagt som studiebesök 
     under kriget. svårare fall.
07 k7 x   svårt att stå emot när man är ung. gjorde jobb i afrika 
     i början av 1970-talet.  svårt att ta sig förbi företagens  
     informationsavdelningar.
08 M9  x  Cnn:s direktrapporter från amerikanska hangarfartyg.
09 M9  x  tröskningen vid Mekong i repris.
10 M9  x  skulle aldrig gå i en demonstration. Blev en gång
     indragen i solidaritets-kommitté. inte bra.
11 M8   x peter Bratt fick välja om han ville bevaka eller skriva
      under uppropet. han valde bevakningen. Hyckleri eller? 
12 M8  x  på 70-talet skrev många av oss utifrån en 
     förprogrammerad världsbild. nu beskriver journalistiken  
     undantagen; inte de 95 procent av vården som fungerar  
     bra utan den 5 procent dåliga. 
13 M9 x   snävt perspektiv. Beskriver högvatten i ångermanälven  
     men inte  en översvämning som drabbar 
     250 miljoner kineser.
14 M8  x  skilda åsikter om debattklimatet bland journalister. 
     M9 tycker det är tyst. M8 och k7 att det är bra. 
15 k7 x   Mutresa till östergötland, ett av mina första jobb.
16 k7  x  dn:s bild på Värna livet-kds:aren med baby i famnen.  
     dåligt, dåligt, dåligt.
17 M8  x  prat i kameramicken. Bra men etiskt oanvändbart. 
     om människosmuggling.
18 M9   x dilemmat människosmuggling.
19 M9  x  Mycket bra BBC-program om människosmuggling.

möte: nr 11, exempel:17 
tema: föda utveckla och genomföra idéer
närvarande: k8, m8 

ex pe 0  k  d kommentar

01 M8  x  lång idékedja ledde fram till människosmugglings -  
     reportage. seminarium i new orleans och 
     en lokaltidningsreporter.
02 M8  x  ire:s show and tell, en ”posterutställning” 
     av teve-dokumentärer.
03 M8   x forts. ex 1 + beskrivning av hur det brukar gå till 
     på magasinet.
04 k8   x idé från en broschyr om plötslig spädbarnsdöd. drabbad  
     från föreningen. Jobbar mer och mer för en fast 
     kundkrets.
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05 k8   x fick pälsängrar hemma, då sålde jag in ett sånt jobb.  
     Mycket kommer från konferenser.
06 k8  x  facklig tidning,  ensamjobb. krävande.
07 k8  x  drogtester och upphandling av tjänstemän i nästa 
     nummer.
08 k8   x Jämförelse mellan reportern och forskaren. M8 hävdar att  
     det ofta finns en historia, en viktigare, under den som först  
     visar sig. k8 förefaller tvivla.
09 k8 x   ”får” inte hålla på mer än högst ett par dagar med 
     ett jobb. skulle förstås vilja ha mer tid.
10 M8   x Ännu ett lokalredaktörtips. den här gången om en   
     mordbrandshistoria. orättvist dömd etc.
11 M8   x söker alltid stories. Ännu en idé från en lokaltidning. 
     oftast är det inget när de ringer. men den här gången; en  
     otrolig historia. nu ska han få jobba åt mig, lokal-  
     redaktören.
12 M8  x  läser släppta  men tidigare hemligstämplade handlingar.  
     spännande.
13 M8  x  Man nischar sig. Blir expert. 
14 M8  x  ekot kom åtta år efter mig och gjorde samma grej.   
     oprofessionellt
15 M8   x Måste vara nåt speciellt. en story. till exempel en tågförare  
     som kört ihjäl fyra personer. då är det en story. inte om  
     det bara är en. ordväxling mellan M8 och k8.
16 k8  x  Vill spegla det vanliga.
17 M8  x  Vill inte ta upp ämnen. utan historior. Vill förresten 
     också åter till skrivandet. svårt numera.

möte: nr 12, exempel: 8
tema: att föda, utveckla och genomföra idéer
närvarande: k7

ex pe 0  k  d kommentar

01 k7    kan vara en notis, som den om taximordet. 
     det viktiga att man inte har allt färdigt i förväg.
02 k7    tänker inte göra tjernobyl-jobbet
03 k7    dålig på uppföljningar. slarvar bort visitkort.
04 k7    Hastigt ivägskickad till indien.
05 k7    uppmuntrad som ung. Höll på att svimma, 
     när jag blev ivägskickad för att täcka Heyerdahls.
06 k7    utbränd, visst har jag känt mig så. spiraler som går neråt  
     eller uppåt. Har aktivt kunnat jobba mig ur det.
07 k7    en idé som vuxit.
08 k7    en gång gjorde vi ett jättebra jobb i förorten. Hittade så  
     mycket kraft där. teve plockade upp våra grejer. kul.
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möte: nr 13,  exempel: 18
tema: Vad utmärker en bra reporter?
närvarande: k7, m7, m8, m9

ex pe 0  k  d kommentar

01 M7 x   anställningsintervju på dn. tappade lusten. 
02 M7  x  tur eller skicklighet att vara rätt placerad, 
     när jobbet dyker upp?
03 k7 x   inte tur. det är att tänka i förväg. 
     exemplet nötskalet i östberlin (andrahand)
04 M9 x   fann en journalist-källa på kuba via en 
     nyfunnen bekant på gatan.
05 M9   x ode till taxichaufförerna. och till fotarbetet.
06 M9  x  Mer kuba-”tur”. fotarbete, säger M8.
07 M7  x  Hittade oväntat ljudband till porträtt-dokumentären.
08 M8  x  Hittade inslag med palme. tur.
09 M9 x   prickade rätt tid för släppta kidnappade.
10 k7  x  favorithistorian, när fotografen plåtade bondeidyll.  
     k7 var sur. Men bilderna perfekta.
11 M7   x som frilans måste man sälja in en väldigt klar struktur 
till       potentiella uppdragsgivare. annars köper de inte. i själ-
va       verket är man kanske inte alls så klar över vad man hål-
ler       på med.
12 k7   x förorten igen. och resonemang om intuition, 
     förkunskaper, inläsning.
13 M8k7  x  M8: Bra att vara väl påläst. k7: men läsa med urskill-
ning.       lätt att upprepa fel och fördomar.
14 k7  x  pulitzer- prisvinnande hjärnkirurgireportaget igen. 
     och om att börja vitt och fokusera. i varje led.
15 M9   x att gå runt huvudfrågan. exemplet ”it´s an honour”,  
     Breslins text om kennedys dödgrävare.
16 k7  x  lars Westmans Vindelälvsrep. Mycket bra utsaga av 
M7      om reporterskapets kärna.
17 M7   x att inte få vara vag. M8 om sin syn på reporterskapets  
     kärna.
18 M8   x Bomkörning till Washington.

möte: nr 14, grupp: 3, exempel: 12
tema: Reportern som försäljare – och vara...
närvarande: k7, m7, m8, m9

ex pe 0  k  d kommentar

01 M8   x en händelse som gör att vi får se på vår historia med 
     nya ögon. M8 påtagligt stolt, Har placerat förhands för
     sitt inslag i pressen; två helsidor.
02 k0   x pr eller journalistik, när författare och prylar 
     produktplaceras? 
03 k7  x  programtiden stenhård. 
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     den som inte klarar den klipps av.
04 M8   x sponsrade samhällsprogram. M8 anser att staten tar 
     för mycket koncessionsavgift på annonser. 
     sponsormiljonerna däremot, berörs inte.
05 M8   x forts. på ex 1. diskussion om programmet och 
     de två förhandssidorna i pressen.
06 M7   x exemplet är andrahands (per lindebergs bok: döden 
är       en man) resonemanget fortsätter  kring vad man får 
och       inte får göra. M8 håller brandtal för journalistiken.
07 M7   x extraknäckarna, medietränarna rannsakas. Menings-
ut-      byte. olika åsikter.
08 M8   x rågångarna måste hållas. Vill man hjälpa folk att klara 
sig       i medierna, så ska man i så fall göra det gratis.
09 M7   x M7:s info-film diskuteras. förkastligt anser M8. svårt
     dilemma för frilansar, som måste tänka på försörjning-
en.       olika åsikter.
10 k0  x  förhands med ”köpställen” allt vanligare. 
     Även i morgonpressen.
11 k7  x  Medarbetare redaktionen gör jobb 
     åt markandsavdelningen.
12 M8   x om att öppet ta ställning. politiskt. delade meningar. 

möte: nr 15, exempel: 17
tema: arbetslust – eller vad som helst
närvarande: k7, k8, m7

ex pe 0  k  d kommentar

01 M7   x artikel om sårande krönikörer. (andrahand).
02 M7   x att själv bli sågad.
03 k7   x Makthavare i tårar över k7:s  porträtt.
04 M7   x  Bra porträtt i repris.
05 k7   x Ännu en makthavare, sårad av k7:s porträtt.
06 M7   x allan fagerström som förebild. tråkigare språk numera.
07 k7  x  kristina liljestjärna god 40-tals-stilist.
08 M7  x  porträtt-dokumentär igen. en kollegakommentar: 
     ”du jag gillade inte speakertexten.”
09 k7   x kollega gick i däck efter textkritik.
10 M7  x  Misslyckad ironi. självkritik. 
11 k7  x  ung kollega som behöver stöttas.
12 M7   x att försöka vända sin spiral. och inte orka. 
     k7:s exempel men k8 den som är låg.
13 M7   x underhållningsdokumentärerna börjar trassla.
14 k7  x  k7 som utbränd. grät på julbordet. repris.
15 k8   x k8 kan inte säga nej.  Men uttalar sig motsägelsfullt 
här.       gestaltning av frilansens dilemma.
16 M7  x  drömjobb. allt kul man får göra och dessutom få betalt.
17 k8   x Mycket personligt.
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möte: nr 16,  exempel: 15
tema: Reportern och cynismen
närvarande: k7, k8, m7, m8, m9

ex pe 0  k  d kommentar

01 k7   x svårt sälja in jobb.
02 k7   x någon råkade säga att laila f är bra justitieminister. 
     generad tystnad.
03 M7   x M7 i botten. fått kicken från smörjobbet. Yrkeslivet en  
     mardröm. M8 drar ett credo om journalistikens 
     demokratiska roll.  Mycket intressant. olika åsikter.
04 k0   x att provocera fram en hård avslöjande-scen. 
     andrahandsexempel.
05 M8   x finns inga intellektuella politiker.
06 k7   x reportrar driver politiker till att avge löften, 
     som de sedan bryter mot och får nya rubriker.
07 M8   x rosegrens groda om norge. delade åsikter om det bor-
de       ha sänts. M8 hävdar konsekvensneutralitet.
08 M7   x fler exempel liknande ex 07. fortsatt diskussion. 
09 k8  x  nytt samhällsprogram sågas.
10 M7  x  repris porträtt-dokumentären
11 M7   x diana intervjuad. gripande. att gå på intuition
12 k0  x  aftonbladet publikfriar.
13 M7   x drevet mobbar den som vågar gå emot.
14 M7   x Hur gyllenhammar dompterade  massmedierna.
15 M9   x kolleger blev av med film i indien därför att de betalat 
     för lite mutor. andrahandsexempel.
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Utåt förkroppsligar reportrarna inte bara journalistiken utan i 
många sammanhang dessutom massmedierna i sin helhet. 
Reportrar söker upp, ser och möter; reportrar lyss nar och 

frågar; reportrar berättar och signerar historierna  med sitt namn 
– ofta även med sitt foto. Reporterskap utövas i kraft fältet mellan 
arbetsledningens, källornas, kollegernas, publikens och privat livets 
krav. Ändå erfar många reportrar ensamhet i sin yrkes utövning. 
Reporterskap är en verksamhet präglad av enga ge mang och glädje, 
men också av motsättningar. Den enskilda individens möjlighet att 
välja väg och ta ansvar – att vara moraliskt subjekt – är begränsad.

Reporterskap – berättelser, irrbloss, dygder är det första forsk
ningsprojektet i Sverige som fokuserar reportern som indi vid. I ett 
praxisfilosofiskt perspektiv, och mot en fond av aristo telisk dygde
etik, undersöker Inger Orre tillsammans med 17 er  farna reportrar 
bortåt 700 exempel och berättelser från den  journalistiska var dagen; 
dilemman och glädjeämnen som sällan görs offentliga.

Avhandlingens slutsatser är uppfordrande: Vågar och vill lag stiftare, 
publicister, medieföretagare, intresse organisationer och utbildare ge 
reportrar möjlighet att ta fullt ansvar för sitt arbete? 

Vill reportrar axla detta ansvar?

Inger Orre har arbetat som reporter under 1970 och 1980talet. 
Under 1990talet har hon arbetat som lärare i mass medie retorik 
och praktisk journalistik vid Institutionen för Journalistik, Medier 
och Kommunikation (JMK), Stockholms universitet.
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