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Journalistik är att formge berättelser 

My Häggbom 

Den syrefattiga luften i redigeringsrummet slår emot oss när vi 
öppnar dörren. Salen är långt ifrån full men de som är där har 
behövt använda varenda liten syremolekyl under förmiddagens 
redigeringspass. Jag och min lärarkollega går fram till det första 
teamet för att se hur det går. De lutar sig framåt och tittar 
koncentrerat på skärmen – sitter klippet så som de hade tänkt? 

– Nej, det funkar inte, vi kan inte ha med det här!
Studenten lutar sig bakåt i stolen med armarna som stöd för

huvudet, blundar och släpper ut en lång suck.  
– Jo, men kanske, invänder en annan i teamet efter en kort

tankepaus, om vi byter plats och lägger det före det andra? 
Teamet är studenter med journalistik som huvudämne och de 

är mitt uppe i arbetet med att producera ett tv-reportage. Det är 
en kurs som varvar teori med praktiska övningar och just nu 
befinner sig studenterna i redigeringsfasen. De ska sätta ihop sitt 
inspelade material till en fungerande reportageberättelse med 
början, mitt och slut. Det som verkade så enkelt och självklart 
före inspelning har nu fått en ny form och passar inte längre 
riktigt ihop så som de hade tänkt. Studenternas research, fakta-
kunskaperna om det ämne de valt att arbeta med och de före-
ställningar de haft om hur det skulle kunna berättas har nu mött 
verkligheten. De har besökt inspelningsplatser, träffat männi-
skor, gjort intervjuer och fångat bilder. Det material studenterna 
har fått med sig hem är något annat än det de kanske såg framför 
sig innan de spelade in. De har gjort sina val av bildspråk, 
bildutsnitt och perspektiv, och det som faktiskt finns i bild och 
ljud är det som nu går att arbeta med.  

De flesta har sedan tidigare provat på att jobba med bild- och 
ljudjournalistik så mediet är inte helt nytt, men i reportage-
formen finns det fantastiska möjligheter att berätta med hjälp av 
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filmiska gestaltningsmetoder och vi har uppmuntrat dem att 
våga prova. Det kan vara utmanande att förhålla sig till den lite 
friare formen som hela tiden kräver medvetna konstnärliga val, 
en noggrann planering och samtidigt hög beredskap för att han-
tera det oväntade.  

Samspelet mellan den sinnliga erfarenheten och sakkunska-
pen är det som utmärker en skicklig yrkespraktiker, menar Ari-
stoteles i Den Nikomachiska etiken (se Hjertström Lappalainen 
2015). Hans syn på kunskap förenar den praktiska erfarenheten 
med det teoretiska kunnandet och låter båda väga lika tungt. 
Några av de kunskapsformer som var välkända på Aristoteles tid 
känner vi än i dag igen, exempelvis episteme, som vi idag benäm-
ner vetenskap. Det är den sortens kunskap som är generell, upp-
repningsbar och överförbar och därmed möjlig att ta till sig med 
hjälp av teori, undervisning och litteratur. Andra kunskaps-
former är techne och fronesis. De är båda två situationsbundna, 
icke generella kunskaper som rör den praktiska kunnigheten. 
Techne handlar om den sortens kunskap där framställning av 
någon sorts produkt är målet. Här är teori och metod men också 
verktygskunnande och övning viktigt för att utveckla sina kun-
skaper. Också den tredje kunskapsformen, fronesis, behöver 
övas. Det är den praktiska klokhet som förvärvas och finslipas i 
mötet med andra människor och i de olika situationer vi ställs 
inför. Fronesis, vår praktiska klokhet, manifesteras i de hand-
lingar vi väljer att utföra och förenar de faktiska kunskaperna 
med den erfarenhet och det omdöme som den specifika situa-
tionen kräver. Det handlar mycket om att öva sin uppmärksam-
het, sin improvisationsförmåga och sin fantasi.  

Ingela Josefson, professor i arbetslivskunskap och tidigare 
rektor för Södertörns högskola, förklarar detta med att vi be-
höver veta att, veta hur och veta när (Josefson 2006). Veta att är 
den kunskap som kan uttryckas i fakta, veta hur handlar om en 
färdighet att omsätta kunskapen i praktisk handling, veta när är 
en kunskap som kräver praktisk klokhet. Det är dessa kunskaper 
som den dugliga praktikern måste förena i sitt arbete, skriver 
Josefson (1998). I studenternas arbete med reportagen handlar 
det exempelvis om att kunna göra en grundlig research och att 
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veta hur inspelningstekniken och de berättardramaturgiska mo-
dellerna fungerar men också om att hitta rätt i mötet med män-
niskor, att urskilja det unika i situationer och veta när det är 
lämpligt att ställa en intervjufråga och när det är bättre att låta bli. 

Teamet berättar att det var kaos i går och att de alla höll på att 
ge upp, att det kändes helt omöjligt att få grepp om vad de höll 
på med egentligen, men att det nu börjar klarna. Materialet 
spretar fortfarande iväg åt en massa håll de inte tänkt sig och de 
vet inte riktigt vart de är på väg. Vi får titta och uppmuntrar till 
fortsatt prövande av de olika delarnas inbördes placering. Det är 
dags att gå ifrån grundmanus och börja skapa den nya berättel-
sen utifrån det material som verkligen finns där, samtidigt som 
det är nu behovet av att påminna sig om vad berättelsen egent-
ligen handlar om är som störst. Teamet har nått en punkt när det 
på riktigt går att börja leka med både berättelsens struktur och 
dess formgivning. Det är först nu det blir riktigt spännande. 

En berättelse måste formges för att bli begriplig. Det är inte 
journalistens uppgift att redogöra för researchen eller att stapla 
materialet på hög utan allt måste sorteras, väljas, väljas bort, lyf-
tas fram, tonas ner, kombineras, struktureras och disponeras. 
Ändå kan det hända att vi värjer oss mot tanken på att vi faktiskt 
formger journalistiska berättelser, berättelser som har med verk-
ligheten att göra. I essän Berättelse, minne och verklighet skriver 
historikern Peter Englund att frestelsen att göra goda berättelser 
alltid lägger sig mellan oss och den så kallade verkligheten: ”För 
vad är det som sker när vi gör en berättelse? Jo, vi vinner sam-
manhang, helhet och flöde, men riskerar att pressa enhetlighet 
på något som egentligen är splittrat, förvirrat och motsägelse-
fullt” (Englund 2006, s. 21). Vi blir inte bara frestade att lägga 
tillrätta en splittrad verklighet, utan berättelsen kräver att vi gör 
det. Alla berättelser är därför till viss del fiktion. Oavsett genre så 
måste ett urval göras, och redan där går verkligheten förlorad. 
Varje val som görs stänger möjligheten till andra riktningar på 
berättelsen samtidigt som det öppnar för nya perspektiv.  

Englund lyfter något viktigt: att vi kan bli så frestade att skapa 
goda berättelser att vi försöker pressa in den verklighet vi mött i 
en på förhand given form. En form där vi plockar ut de delar 
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som passar bäst och låter våra intervjupersoner få givna roller 
som case, ond eller god, där vi söker och spetsar till konflikter 
och gör tvärsäkra påståenden fast inga svar egentligen finns. Den 
verklighet studenterna har mött under researchen, ute på inspel-
ningsplats och i mötena med sina intervjupersoner ska nu kom-
primeras till en kortare reportageberättelse i bild och ljud. Det är 
på sätt och vis en rent fysisk process och det är den som kräver 
allt syre i redigeringslokalen.  

Den som någon gång befunnit sig i ett klipprum och funderat 
över alla de valmöjligheter som uppstår i redigeringen, där det 
ena valet knuffar berättelsen i en viss riktning och det andra valet 
styr åt ett annat håll, vet att det går att skapa flera olika berättel-
ser utifrån samma grundmaterial. Klippningen innebär att be-
finna sig helt och hållet bortom det tvärsäkra; i klippningen kan 
allt alltid förhålla sig annorlunda. Så många versioner av verk-
ligheten är just då möjliga att gestalta och precis där befann sig 
teamet när de kände att det var kaos.  

Maria Hammarén, som är forskare vid Avdelningen för 
yrkeskunnande och teknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan 
i Stockholm och tidigare verksam som journalist, menar att 
skrivande handlar om att skapa – både förståelse och mening. 
”Jag läser verkligheten och knyter ihop den till en berättelse. 
Människors förmåga att skapa mening är avgörande för det vi 
kallar identitet och lägger grunden för våra värderingar – som 
sedan tar gestalt i handling” (Hammarén 2005, s. 9). 

Att skapa mening är ett grundläggande behov hos människan 
och vi gör det bland annat med hjälp av berättelser. Berättelser 
där vi kan urskilja oss själva och varandra, som rymmer olika 
erfarenheter, som hjälper oss att förstå vår omvärld och skapar 
mening i det till synes slumpartade. Berättelser ger oss möjlighet 
att sätta oss in i någon annans situation en stund, trots att den 
kanske skiljer sig från vår egen. I reportageberättelsen får vi följa 
med till platser vi aldrig besökt, möta människor vi aldrig skulle 
ha träffat, vara med när det händer, där det händer. Den när-
varon är bildberättelsens styrka och det är i klippningen berättel-
sen tar form och knyts ihop till att bli just en berättelse. 

När vi återvänder till redigeringsrummet möts vi av lättnad. 
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– Vi är nästan klara! Nu blir det så här, kom och titta.
Och ja, där finns nu en sammanhållen berättelse. Där finns en

början som gör oss nyfikna och får oss att fortsätta titta, där 
finns en mitt som ger oss fördjupning och kanske någon ny 
insikt och ett slut som knyter ihop men fortfarande lämnar oss 
med känslan av att det finns mer att få veta. Teamet har valt vilka 
intervjudelar de vill ha med, vilka bilder och scener de ska an-
vända för att visa oss tittare vad det verkligen handlar om, och de 
har hittat vad berättelsen handlar om. Framför allt har de gjort 
det svåra att välja bort en mängd fina bilder, det mesta av de all-
deles för långa intervjuerna, massor av intressant information 
och olika tänkbara spår att följa. Något av allt det bortvalda kan 
de kanske spara på och plocka fram som små frön för att forma 
nya berättelser, som tillsammans kan hjälpa oss att skapa mening 
i den större berättelsen om vår samtid.  

My Häggbom är journalist och adjunkt i journalistik vid Södertörns 
högskola. Hon är utbildad i journalistik vid JMK och i filmljud på 
Dramatiska institutet. Hon har jobbat på tv-produktionsbolag, på 
SVT, TV4, SR och UR samt som lektor i tv vid Stockholms drama-
tiska högskola. 
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