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Men jag skall icke heller ligga, där jag föll
Nej, med en bön till gudarna vill jag vandra själv
till grubbelhuset för att gå i skola där.
Men hur skall jag, en gubbe ren och trög och glömsk,
få i mig deras fina ords hårklyveri.
Välan, jag måste gå! Vi drönar jag här ännu?
Nu knackar jag på dörren då
Lås upp, lås upp!

Strepsiades i Molnen av Aristofanes, översättning Alarik Hallström, Litteraturens klassiker. Grekisk litteratur. Dramatik.
Red. Lennart Breitholtz, Sthlm. 1996, sid. 231
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Preludium i moll

Mitt journalistiska arbete ger mig kickar. De infinner sig oftast när jag intervjuar. Vilka jag

intervjuar? Det kan nästan kvitta. Som oftast säger det klick och jag är fast. Jag skulle nästan

vilja ta orden ”kär i mitt intervjuoffer” i munnen. Därmed inte sagt att jag förblir trogen så

särdeles länge. Redan samma dag kan jag möta nästa människa som har en annan historia, en

annan erfarenhet eller nyhet att berätta som jag genast fängslas av. Jag glömmer inte precis tid

och rum men intervjun i sig blir det väsentliga. Slutresultatet, den färdiga artikeln,

rapporteringen till läsarna, kommer i andra hand. Jag intervjuar inte längre. Jag för ett samtal

med en annan människa i ett ämne som engagerar oss båda helt vid sidan av det uttalade

syftet att skriva en artikel. Skamset kan jag sedan på min kammare upptäcka att det material

jag fick med mig kanske inte alls var det som jag själv hade väntat mig eller som

redaktionsledningen hade efterfrågat.

”Det höll inte, jag blev tvungen att vinkla om”. En fras mången reporter yttrat till en luttrad

redaktionssekreterare som allt som oftast nickat i tyst samförstånd. Vad sjutton, texten

”fyller” ju. Jag har vinklat om många gånger. Men trots allt sällan med ett bestående dåligt

samvete för att jag svikit läsaren. Historien jag berättade istället blev minst lika bra, om inte

bättre, än den tänkta. Men en gång gick det inte ens att vinkla om. Det blev tvärstopp. Det

blev ingen intervju publicerad. Det var under min tid på Landstingsvärlden. En professor

skulle leda ett projekt som förmodligen hade bäring på landsting och/eller sjukvårdens

framtid. Jag minns inte exakt. I varje fall skulle jag intervjua honom och presentera projektet i

Landstingsvärlden. Tidningen vände sig i första hand till landstings- och sjukvårdspolitiker

men även till intresserade utanför denna krets, det vill säga politiker i allmänhet, näringsliv

och även en intresserad allmänhet.

Jag möte professorn på avtalad tid på hans institution. Jag fick vänta en stund. Kom in, vi

hälsade och han tittade lite fundersamt på mig en stund. Sedan inträffade det ovanliga.

Professorn började föreläsa. Han visste att han skulle intervjuas om projektet, men drog ändå

igång något som snabbt formade sig till just en föreläsning om hans teorier i allmänhet. Jag
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varken behövde eller ville veta allt detta för min artikel. I början lyssnade jag ändå intresserat,

jag var redan då nyfiken av mig och tog gärna del av nya tankar och frågeställningar.

Jag tänkte att han kanske behövde komma igång. Idag drar jag mig till minnes en kommentar

från en kollega som berättat om en annan professor som varje gång han intervjuades behövde

10-15 minuter att ”varva upp” innan han var redo för ämnet i fråga. Men denna gång hände

inte något sådant. Han blev aldrig redo. Jag försökte upprepade gånger komma in på ämnet

för intervjun men det var som om han överhuvudtaget inte lade märke till att jag fanns i

rummet. Efter drygt en timme kom ett efterlängtad avbrott. Fotografen dök upp och vi gick

till en Sverigekarta de hade liggande på golvet. Professorn agerade med stor inlevelse. Han

hade bland annat talat om de stora skillnader som föreligger mellan hur långt en

genomsnittsmänniska färdades per dag för hundra år sedan jämfört med idag. Det passade bra

ihop med kartan. Att fotografera utredare i abstrakta ämnen är alltid svårt och kartbilden blev

riktigt bra. Fotografen tackade för sig och jag tog ny sats. Icke. Stört omöjligt. Vid det här

laget tror jag att jag hade gett slaget förlorat. Jag lät mig nöja. Faktum är att jag blev ganska

full i skratt.

Vi gick på lunch, han bjöd, och föreläsningen fortsatte. Vid det här laget kändes det som om

han alldeles tappat bort varför vi talades vid. Jag tackade för mig, åkte därifrån och funderade

över vad jag skulle göra.

Det tog inte så lång tid att bestämma mig. Jag gick in till chefen. Skildrade mötet och lät

honom avgöra om han skulle skicka någon annan eller strunta i alltihop. Det blev det senare,

förmodligen nöjde vi oss med den enklaste utvägen. Skrev en kort artikel om att projektet var

på gång, vem som skulle leda det och så vidare.

En tid därefter dök professorn upp i korridorerna på Landstingsförbundet, dit tidningen hörde.

Vi möttes vid ett tillfälle och jag minns att han tittade lite dröjande på mig liksom för att

försöka placera mig. Det där man gör när man mött en människa som hastigast en gång

tidigare och försöker dra sig till minnes. I vilket fall som helst sade varken han eller jag något

och sedan dess har vi inte setts.
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Varför jag misslyckades? Det finns givetvis flera orsaker. Direkt efteråt kändes det som om

professorn drog den standardföreläsning om sin forskning han brukade göra när det dök upp

journalister. Var det så hade det tydligen varit en framgångsrik metod eftersom det var där

han började. Jag var förmodligen för dåligt påläst för att kunna utmana honom till att börja

utveckla sitt ämne och därifrån kanske kunna leda in honom på ämnet för dagen.

Uppenbarligen var min förmåga, i varje fall i förhållande till hans, otillräcklig för att få

honom att stanna upp, och inse att här satt en journalist som INTE vill veta ”det vanliga”. Jag

hade ännu inte förmågan som en av mina tidigare kollegor har och som han berättat om. En

intervju höll på att utveckla sig till en katastrof för honom. Han, den nybakade journalisten,

skulle intervjua världsstjärnan Eartha Kitt på besök i staden. Världsstjärnan agerade diva. Inte

svårförståeligt i och för sig men för honom var det en mardröm. Ända till han kom med den

förlösande repliken: ”Ska det här bli bra får du också lov att ställa upp!”. Hans utmaning

lyckades.

Jag har inte upplevt någon liknande situation senare vad jag kan komma ihåg. Men väl

tidigare, exempelvis den gång jag intervjuade dåvarande bostadsministern Ingvar Carlsson vid

ett av hans industribesök. Jag skulle göra det många journalister dagligen gör. ”Ta tillfället i

akt och klämma åt” ministern i en helt annan och mycket hetare fråga än det aktuella

industribesöket. En fråga som varken han eller hans värdar för dagen var det bittersta

intresserade av att jag skulle ge mig in på. Och inte jag heller. Fick jag nått användbart svar?

Naturligtvis inte. Jag ställde pliktskyldigast frågorna, om en företagsnedläggning som staten

via ett investmentbolag var inblandat i, fick intetsägande svar som jag noterade utan att följa

upp. Artikeln fick ingen stor och braskande rubrik, kanske jag ska tillägga. Året efter hade jag

Tage Erlander på ”tu man hand”, blev det en personlig intervju? Ett möte? Nej, men ändå

bättre än ett par år tidigare då jag ”intervjuade” Sveriges längste statsminister på besök i en

liten bruksort i Dalsland. Den gången hade jag antagligen inte vågat närma mig honom

överhuvudtaget om det inte varit så att jag vid samma tillfälle spelade med i den lokala

stadsmusikkåren och helt sonika lade ner klarinetten efter det att musikframträdandet var över

och tog upp block, penna och kamera.
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Det är lätt att förklara mitt beteende i intervjuerna med Carlsson och Erlander med att jag då

var ung och oerfaren både som person och journalist. Men ännu idag är jag lika lite road av

intervjusituationer där jag som reporter ska ställa en fråga till den aktuelle personen bara för

att visa att ”X-tidningen minsann var där” eller för att det är nyheten som alla andra har just

den dagen. Jag vill och behöver ha tid på mig för ett samtal.

Journalistiska Maginotlinjer

Till journalistikens vardag hör att det sällan finns ”rätt” och ”fel”. I högtidliga sammanhang

använder man honnörsordet ”mångfald”. Det vill säga att Ex-bladets, Y-nytts och Allehandas

reportrar alla skildrar, gestaltar, rapporterar samma händelse, samma presskonferens, samma

ministers uttalande, samma vetenskapliga genombrott lite olika. Alla utifrån sina egna

erfarenheter, utgångspunkter och förkunskaper. Men också därför att man inte har samma

läsare eller uppdrag och för att man bestämt sig för olika vinklar.

Mångfald är inte det enda journalistiska honnörsordet. Lika mycket, om inte mer, i bruk är ord

som distans, kritiskt granskande och objektivitet. Ord nötta och slitna av ständigt utnyttjande.

Otaliga är läroböckerna i journalistik. I min egen bokhylla står exempelvis Så arbetar en

journalist som getts ut i samarbete med Poppius Journalistskola.1 I kapitlet Intervjuteknik

finns bland annat följande mellanrubriker:

Välj miljö

Lägg upp en strategi

Avslöja inte dina frågor

Uppmjukning

Håll på yrkesrollen

’Det här får du inte skriva’

Under Konsten att ställa frågor:

Låt dig inte luras in i debatt med en intervjuade

                                                  
1 Annika Rosell, (1999), Intervjuteknik. I: Så arbetar en journalist Per Amnestål et al, Stockholm, sid. 153 ff.
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Ställ frågor, kom inte med påståenden

Ställ kritiska frågor, stryk inte medhårs2

Var och en ser vid första påseende både kloka och självklara ut men ställer man samman dem

formar de en inställning som innebär att intervjun inte kan och inte får vara det jag förfäktar,

nämligen ett samtal på lika villkor.

Under avsnittet Håll på yrkesrollen kan man även läsa följande:

Frestas inte att bli indragen i skämt och nonsensprat med den du ska intervjua.

Framförallt inte om det är en nyhetsintervju, men även vid andra intervjuer.

Glöm inte att du är journalist, ute på ett uppdrag. Det ska, så att säga, inte bli

för trevligt. Då blir det nämligen inte bra.3

Denna kokbok för journalister skiljer sig inte från mängden eller för den delen från

inställningen hos de flesta journalister och mediemänniskor. I varje fall om de vet att de

kommer att citeras. I samma bok finns kapitlet Konsten att skriva reportage. Här är anslaget

helt annorlunda:

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

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

Men du måste komma allting närmare inpå livet.4

                                                  
2 Ibid. sid. 155 ff.
3 Ibid. sid. 166.
4 Anna Maria Hagerfors (1999) Konsten att skriva reportage, I: Så arbetar en journalist Per Amnestål et al,
Stockholm, sid. 175.
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Två olika bilder av journalistiska arbetssätt som omedelbart ställer frågan: Vad är det för

skillnad på en intervju och ett reportage? Varför ska man just i reportaget ”komma allting

närmare in på livet” medan man i intervjun inte ska glömma bort att man är ”... journalist, ute

på ett uppdrag”? Så här svarar författaren till kapitlet om intervjuteknik, Annika Rosell:

- Mitt kapitel bygger på mångårig erfarenhet av en vanlig missuppfattning som eleverna på

Poppius har med sig när de börjar. De tror att intervjuerna är ett samtal eftersom de upplevs

som sådana, men en intervju är inget samtal. Rosell håller med mig om att kapitlet kan verka

överpedagogiskt men att det definitivt lever upp till sitt syfte. Att de blivande journalisterna

snabbt ska lära sig skillnaden mellan ett samtal och en intervju. Hon tillägger att det även för

den intervjuade är viktigt att man upprätthåller denna bild, denna tro på en väsensskillnad

mellan en intervju och ett ”vanligt samtal”. Hon anser också att författaren till kapitlet om

reportageskrivande egentligen påstår samma saker som hon själv gör. Hon kliver inte heller ur

yrkesrollen när hon gör sina reportage. Jag argumenterar emot, men vi kommer inte många

tuppfjät närmare varandra. Jag anstränger mig för att vrida och vända och omformulera mina

frågor, men jag lyckas inte. Jag är beredd att påstå att hon inte begriper vad jag är ute efter.

För att använda en hermeneutisk terminologi, som jag ska återkomma till längre fram, våra

upplevelsehorisonter sammansmälte inte. Till slut tar hon till ett eget upplevt exempel för att

visa för mig hur tokigt det kan gå om man blandar samman storheterna.

För många, många år sedan, i början av sin yrkeskarriär väl att märka, tjatade hon sig till en

intervju med sin store idol. FÖRFATTAREN.

- Det blev ingen intervju eller ens ett samtal. Jag låg platt vid hans fötter. Till slut körde han

ut mig.

- Sedan fick jag skrivkramp, det blev bara svårare och svårare att skriva. Jag hade blivit

kompis med min idol och förlorat min yrkesroll, slutar Rosell.

När jag skriver detta ser jag hur hon fimpar sin (helt imaginära) cigarett medan hon

sammanfattar:

- Det är svårt att teoretisera om ett hantverk som journalistik.
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Positivistiska iakttagare

Bara några dagar senare intervjuar jag en annan journalist. Han om någon har de senaste åren

hade möjligheten att skaffa sig distans till sin roll som intervjuare. Han har fått privilegiet att

under flera år regelbundet intervjua statsminister Göran Persson. Avsikten är att dokumentera

en människa och hans roll medan han står mitt uppe i sin gärning. Intervjuerna blir inte till

några nyheter i nästa dags Aktuelltsändning, tvärtom är förutsättningen att inget ska

publiceras förrän Persson avgått.

Erik Fichtelius har arbetat som radio- och tevejournalist i mer än trettio år. I hans yrkesvärld

är en intervju på två minuter en lång intervju. Idag har han intervjuat (samtalat?) med Göran

Persson i förmodligen hundratals timmar.

Jag utgår ifrån att någonting måste hända under alla dessa timmar. Något som förändrat deras

relation. Jag kan inte undvika att dra paralleller till en scen ur en film som jag såg för något år

sedan

Gren: Va faen Folke, va e´ de´ vi håller på med? Va? Vi sitter där på våra

piedestaler och tror vi förstår allt. Men hur kan man tro att man förstår någonting

överhuvudtaget om folk bara genom att observera dom?

Folke: De e de jobbet går ut på

Gren: Man måste prata med varandra.

Folke: Undersökningen bygger på en positivistisk metod. All forskning på institutet

grundar sig på en positivistisk metod.

Gren: Jag slutar.

Folke: Du har ju kontrakt till jul

Gren: Va faen, jag trodde det gick att prata med dig. Observera dig själv för faen.

Folke: Men, men jag har också pratat med min värd.

Isak: Gren har ju rätt. Hur ska vi kunna förstå varandra om vi inte pratar?

(Telefonen ringer. Isak svarar inte utan lyssnar bara till antalet signaler innan den

uppringande lägger på luren.)

Isak: Det är Grant, han kommer på kaffe
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Folke: Varför pratar ni inte med varandra, du och Grant?

Isak: Vet du vad en period kostar? 43 öre, jag säger inte mer! 5

Detta är, i lätt sammandrag, en scen ur Psalmer från köket. ”Hemmets Forskningsinstitut”

(HFI) genomför under det positivistiska 50-talet en studie av hur norska ungkarlar rör sig i

köket. Det är inte fråga om någon intervjuundersökning eller ens deltagande observation, till

en början i all fall. Men undersökningen spårar ur till chefens stora förtvivlan. Observatörerna

börjar inte bara, mot alla förhållningsregler, tala med sina värdar utan bjuder dem på tobak,

fikar med dem och firar till och med deras födelsedagar.

Isak och hans granne Grant kommunicerar mycket genom antalet signaler i telefonen men de

pratar inte med varandra. Det kostar pengar. All kommunikation har tydligen sitt pris.

Observatören Folkes värd Isak vill först inte vara med utan gör allt för att sätta käppar i hjulet

för stackars Folke. Observatören blir till och med själv observerad när Isak borrar ett titthål i

kökstaket där han har god utsikt över den upphöjda stol där Folke till en början sitter moltyst

och iakttagande. Det enda ljud som hörs är skrapet av blyertspennan och raspet från

suddgummit när Isak på pin djävulskap ändrar sig och tar en annan väg över köksgolvet än

den han förstått att Folke trodde att han skulle ta.

Inget blir sig likt efter det att observatören Folke kommit in i Isaks liv. Den kontrollerade

observationen glider successivt och ytterst gradvis över i ett ständigt allt mer levande samtal

mellan, i första hand, Folke och Isak.

I några scener byter de två bokstavligen plats. Folke somnar, efter ett födelsedagsfirande,

berusad i Isaks säng medan Isak prövar hans observatörsstol och plitar ner några iakttagelser i

det rutade anteckningsblocket så att det ska verka som om Folke har arbetat. Givetvis dyker

Folkes chef upp precis då och Folke själv blir märkbart störd över rollbytet.

                                                  
5 Bent Hamer, (2003), Psalmer från köket, Bulbul Film AS, Norge.
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- Tyckte du det var intressant att observera mig, frågar Folke surt när han inser vad som

förevarit. Isak ler snett till svar.

Malmletare eller resenär

En tolkning är uppenbar för mig: Det är väldigt svårt att värja sig mot att det uppstår en

kommunikation två människor emellan, hur strikt vetenskapligt kontrollerade

förutsättningarna än synes vara. Resultatet blir ett möte, trots alla förhållningsregler och

hinder på vägen, en dialog, ett samtal. Intervjuaren kan inte klamra sig fast vid rollen som

malmletare utan blir snabbt till en resenär som vandrande genom landskapet inleder samtal

med dem han träffar på. Malmletaren respektive resenären används av Steinar Kvale som

metaforer för två skilda syner på och roller för en intervjuare.6

För malmletaren ligger den orörda kunskapen och väntar i den intervjuades inre på att bli

upptäckt. Kunskapsklumpar som inte heller förändras eller raffineras av omvandlingen från

muntlig till skriftlig form. Resenären i sin tur ställer frågor och invånarna berättar historier

om sina livsvärldar. Resenären konverserar i ordets ursprungliga latinska innebörd ”vandra

tillsammans med”. De ursprungliga berättelserna tolkas av resenären och formas om till nya

berättelser. Berättelsernas tolkningar kan leda till ny självförståelse både hos resenären själv

och hos dem han återberättar dem för.

Lika lite som Folke kan jag slå mig till ro i rollen som malmletare. Jag är dessutom övertygad

om att de flesta andra journalister för eller senare längtar efter att stoppa passet i bakfickan

och ge sig ut på en resa, helst i ”terra incognita”. Vi vill inte gräva upp och visa fram orörda

klumpar av kunskap utan levande historier som berättas vidare och tolkas, raffineras.

Steinar Kvale behandlar i sin bok en speciell form av samtal, forskningsintervjun. Den bygger

på vardagens samtal men är ett professionellt samtal ”…vars syfte är att erhålla

                                                  
6 Steinar Kvale, (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, sid. 11. ff.
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beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens

mening. (Kvales kursivering)”7

En fråga som genast slår mig är om inte Folke i Psalmer från köket hade fått både snabbare

och utförligare svar på sina frågor med denna metod. Förmodligen, men vem hade sett den

filmen med samma behållning?

Nu är väl få intervjuer avsedda för massmedia att jämföra med de kvalitativa

forskningsintervjuer Kvale ger anvisningar för. Men de ligger förmodligen någonstans

mittemellan det ”vanliga” samtalet och ”forskningsintervjun” och kan låna den senares

struktur och syfte.

Men detta vill alltså Erik Fichtelius inte resonera om. I princip skiljer sig inte hans svar från

Annika Rosells. Han anser att intervjuaren alltid har ett underläge kunskapsmässigt och

statusmässigt och vanligen är i händerna på den som blir intervjuad. Vad både Rosell och

Fichtelius så tydligt förmedlar är: För att bli en bra journalist räcker det med att tillgodogöra

sig en rejäl dos hantverkskunnande och dessutom vara påläst i det aktuella ämnet.

Jag frågar om han anser att det går att teoretisera över hantverket journalistik?

Jovisst säger han och lyser upp. Sen ger han mig snabbt en sammanfattning av sina egna tio

budord för en lyckad intervju. Och frågar sedan barskt om jag har tagit del av den

amerikanske journalistgurun John Sawatskys sju dödssynder?

Utrustad med sina budord ska journalisten alltså gräva fram sanningen när väl malmdetektorn

(den journalistiska instinkten?) givit utslag. Till sin hjälp att frilägga den dyrbara

malmklumpen från glömska, lögner, fåfänga och andra avlagringar har malmletaren sina väl

förberedda frågor. En bra fråga ska, enligt Fichtelius, vara öppen, neutral och mager.

Tvåpipiga frågor är det värsta som finns. Exempelvis: ”Tänker du avgå ? Blir YY din

efterträdare?” Skillnaden mellan honom som intervjuare idag jämfört med när han började

anser han främst vara att han är mer påläst idag.

                                                  
7 Ibid. sid. 13.
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Samtal, berättelse eller rent av dialog?

I mitt sökande efter erfarenheter från andra drivna intervjuare har jag läst läkaren och

psykoanalytikern Clarence Crafoord. I Människan är en berättelse sammanfattar han sina

erfarenheter av att under trettio år ha undervisat människor i samtalsmetodik och

intervjuteknik.8 Det har gällt blivande läkare, psykologer, terapeuter och andra professionella

yrkesgrupper. Han hade till slut insett att det var en omöjlig uppgift. Crafoord skriver:

Det är som om idén om utbyte av tankar mellan levande individer försvann i ivern att

utforma färdigheten – den goda intervjuaren blir lika isolerad från sin partner som

den fingerfärdige älskaren. Det hela börjar då likna ett slags psykologisk kokkonst

där det gäller att följa ett recept. Det går emellertid inte att tillämpa

kokbokspedagogik på samvaron mellan människor.

Att samtala och att älska är nära besläktade aktiviteter. De kan förenas i en

legering som inte har med teknik att göra utan mer med självreflexion, med att lära

känna sig själv och den andra, att tillägna sig en åskådning.9

Kommen hit finns det anledning att stanna upp vid brukandet av orden samtal respektive

dialog. Jag upptäcker att jag själv, utan att tänka närmare efter, använt dem som synonymer

och när jag läser Människan är en berättelse upptäcker jag samma fenomen. Crafoord

använder samtal eller berättelse för att helt plötsligt byta till dialog. Det sker i ett avsnitt där

han skildrar Den första berättelsen, det vill säga det ofödda barnets berättelse om sig själv till

sin mor. Men barnets berättelse blir i Crafoords framställning plötsligt till dialog när barnet i

upplevelsen av att vara skild från modern ropar Mamma och modern svarar. Rubriken till

detta avsnitt är Dialogen väcker språket till liv.10

                                                  
8  Clarence Crafoord, (1994), Människan är en berättelse, Finland
9  Ibid. sid. 18-19.
10 Ibid. sid. 22 ff.
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I Inger Orres avhandling Reporterskap - äventyr, irrbloss och dygder lade jag märke till

samma sak. 11 I avsnittet Samtalets särart resonerar Orre om vad som skiljer begreppen samtal

och intervju. Hon hävdar att det egentligen inte behöver vara någon skillnad alls, trots att de i

praktiken används olika: Bägge orden uttrycker ursprungligen aspekter av ömsesidighet; att

tala tillsammans respektive att se varandra.12 Själv bestämmer sig Orre för att använda

beteckningen reflekterande samtal för den metod hon använder inom sin undersökning. Sedan

följer en skildring av vissa svårigheter med just dessa samtal och här blir samtalet plötsligt till

dialog:

En av svårigheterna,…var just att hålla tillbaka mitt eget frågande; att efter

introduktionen till varje möte så långt som möjligt förhålla mig passiv och istället ge

utrymme för dialog mellan reportrarna.13

Vad säger då uppslagsboken att dialog betyder? Det här svaret ger Nationalencyklopedins

ständigt uppdaterade ordbok på Internet:14

Dialog: samtal mellan två personer el. ev. flera; särsk. sådant där olika

ståndpunkter respekteras och ev. utbyts.

Här finns det även en hänvisning till uppslagsordet monolog. Om detta står det i NEs

Internetordbok följande:

monolog persons samtal med sig själv

                                                  
11 Inger Orre, (2001) Reporterskap - äventyr, irrbloss och dygder, Stockholm.
12 Ibid. sid. 91.
13 Ibid. sid. 92.
14  www.ne.se
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NEs ordbok sätter dialogen i motsatsförhållande till monologen. Om begreppet dialog heter

det i uppslagsdelen av NE:

dialog (grek. dia´logos 'samtal', 'dialog'), samtal mellan två eller flera personer (eller

i överförd bemärkelse mellan t.ex. åsiktsriktningar).15

Förhållandet mellan dialog, samtal, berättelse och monolog behandlas av filosofen Mats

Furbergs i boken Du.16 Furberg hävdar sammanfattningsvis att samtal och dialog inte är

synonymer. Att motsatsen till dialog inte är monolog eftersom prefixet dia- inte har att göra

med det di- (dubbel eller två) som förekommer i exempelvis dikotomi (tveklyvning) utan är

detsamma som i exempelvis diabild, en genomlyslig bild. Furberg fortsätter:

En dialog försiggår GENOM (Furbergs markering) logos, en notoriskt svår term som

bl a betyder både ’tanke’ och ’ord’.17

Människor samtalar med varandra. Men en dialog kan man föra (dessutom ordlös) med sig

själv om jag förstått Furberg rätt. Min dialog med mig själv på papper eller i huvudet leder

förhoppningsvis fram till en reflexion över någon erfarenhet livet fört med sig.

Förhoppningsvis kan jag uppnå samma effekt i en dialog med en eller flera människor. Men

blir samtalet alltid till en dialog? Nej inte med Furbergs resonemang. Är då dialogen en

”högre” form av samtal? Spontant skulle jag vilja påstå det men Furberg själv kallar dialogen

för en underavdelning till samtalet. I vilket fall som helst är det kanske här vi kan spåra

journalisters ovilja att använda ord som samtal eller dialog. Båda begreppen förutsätter ändå

en ömsesidighet som oftast inte ingår i journalisters begreppsapparat. Här är det en som frågar

och en som svarar. Kom ihåg råden ifrån läroboken i journalistik ovan:

                                                  
15 Ibid.
16 Mats Furberg, (1998), Du Falun, sid. 201 ff.
17 Ibid. sid. 202
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Låt dig inte luras in i debatt med en intervjuade

Ställ frågor, kom inte med påståenden

Ställ kritiska frågor, stryk inte medhårs18

Veta att, hur och när

Självreflexion, lära av livet, erfarenhet. Det går att bruka många namn på det Crafoord talar

om. Arbetslivsforskaren Ingela Josefson använder praktisk visdom. På grekiska heter det

fronesis. Det är en av de fem vägar Aristoteles anger i sin Nikomachiska etik genom vilka

själen kan nå sanningen.19 Men sanning inte bara i den betydelse vi associerar till idag, det vill

säga sant och falskt inom vetenskapen.

Upplåtandet av sanningen är för Aristoteles i den praktiska kunskapens och

visdomens fall en väg till det goda, en väg till den goda handlingen och det goda livet

(eudaimonia) .(Svenaeus kursivering)20

Fem vägar talade Aristoteles således om, vilka är då de övriga fyra?

Episteme och techne är de två första och relevanta i detta sammanhang. Dem har vi också

redan mött här. Det är de två kunskapsformer som de flesta journalister brukar stanna vid. För

det första den vetenskapliga kunskapen veta att och för det andra den produktiva kunskapen,

veta hur, det vill säga allt vi behöver kunna för att tillverka, skapa och producera.

De övriga två, som vi inte ska beröra mer just här, är visdomen sofia respektive

förnuftsinsikten nous

Åter till fronesis, eller att veta när.21 Svenaeus konstaterar att fronesis enligt Aristoteles har

sin plats i situationer där vi hamnar i mellanmänskliga dilemman. Det är en moralisk kunskap

som anger vägen till den handling som förmår upplåta och iscensätta det goda, i varje fall det

minst dåliga, för en människa som vi möter. Fronesis kan därför inte vara en kunskap som

                                                  
18 Annika Rosell, (1999) sid. 153 ff.
19 Fredrik Svenaeus, (2003), Fronesis – en hermeneutisk dygd. I Erfarenhetens rum och vägar, 24 texter om
   kunskap och arbete. Red., Eva Erson & Lisa Öberg. Tumba, sid. 63 ff.
20 Ibid. sid. 63.
21 Jag bygger min framställning om fronesis på Svenaeus (2003).
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består i att utnyttja allmänna regler genom en vetenskaplig metod. Man kan inte föra ett

allmänt resonemang om enskilda fall. Eller med Aristoteles egna ord:

Ty de bemästras varken av någon särskild teknik eller några givna direktiv, utan de

handlande personerna måste varje gång själva se efter vad som lämpar sig för

tillfället, i likhet med vad som är fallet inom läkekonsten och navigationskonsten.22

Den amerikanska filosofen Martha Nussbaum har beskrivit en människa som besitter fronesis

som kunskap. Hon…

odlar en emotionell öppenhet och lyhördhet när hon nalkas en ny situation. Hon

finner vägledning till de lämpliga erkännandena i sitt passionerade gensvar, snarare

än i det distanserade tänkandet (…) God förnimmelse är att helt och fullt erkänna den

praktiska situationens natur; hela personligheten tar den för vad den är.23

Ställ detta emot de ”budord”, ”dödssynder” eller den ”intervjuteknik” som journalister matas

med ifrån första dagen på journalistutbildningen. Hur kan journalister tillägna sig den

emotionella öppenhet exempelvis Nussbaum talar om? Var finns utbildningen i fronesis?

Går det då att utbilda sig i detta eller är det bara att leva på, göra erfarenheter och tillägna sig

fronesis?

Varken det förra eller det senare. ”Upplevelser utan reflektion är som händelser utan

innebörd”, som Ingela Josefson påpekat, bland annat i en föreläsning på Södertörns högskola

höstterminen 2003.24 Det vill säga – man måste ständigt vara medveten om sina upplevelser

och kanske helst i sällskap med andra resonera om sina och andras reaktioner. Nussbaum talar

dessutom om kritisk granskning av den egna gemenskapen och om en förmåga att sätta sig in

i andra kulturer.

                                                  
22 Aristoteles, Den Nikomachiska Etiken, (1967, nytryck -93), översättning Mårten Ringbom, Uddevalla, sid. 51.
23 Martha Nussbaum (1995) Poetic Justice: The Literary imagination and Public Life, sid. 68 f, Beacon Press
    här citerat från Bernt Gustavsson (2001) Kunskapsfilosofi, Smedjebacken, sid.190.
24  Ingela Josefson föreläsning på Södertörns högskola 2003-08-28.
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Hit hör också, enligt Nussbaum, en så kallad ”narrativ fantasi”. Fronesis kan övas upp genom

berättelser som stimulerar fantasin, inlevelseförmågan. Berättelser om vad det innebär att vara

i en annan människas skor, inte minst berättelser i skönlitterär form.

Redan Aristoteles sa att poesi inte bara handlar om ”’det som har hänt utan också det slag av

saker som kan hända’”.25 Att ha fantasi inbegriper förmågan att kunna räkna med det

obekanta. Jag är alltså inte utlämnad till mig själv och de erfarenheter jag medvetet eller

oplanerat ”drabbas” av i livet. Genom att ta del av andras berättelser i exempelvis

skönlitteratur, poesi, dramatik eller genom intervjuer kan jag reflektera över upplevelser och

erfarenheter som andra människor gjort och på det viset vidga mina vyer. Fronesis förvärvas

genom långvariga vanor så att den inte glöms bort utan till slut ”sitter i kroppen”.

Ingela Josefsons studie Läkares yrkeskunnande är ett gott exempel på hur man kan ta del av

andras erfarenheter.26 Syftet med denna studie var att tillsammans med ett antal

yrkesverksamma läkare utforska ifall, och i så fall hur, man skulle kunna skapa

förutsättningar för ett fruktbart möte mellan praktiska och teoretiska kunskapstraditioner för

yrkesverksamma läkare.

Josefsons utgångspunkt var att läkarutbildningen är ett bra exempel på hur traditionell

utbildning går till. I undervisningen läses de teorier in som sedan ska tillämpas i det praktiska

arbetet. Praktiken blir bara tillämpad teori och därmed underordnad den förra.

Josefson ställde sig frågan om det var möjligt att lägga grunden för en kunskapsutveckling

som bättre klarar att balansera de olika kunskaperna emot varandra.27

Grundbulten i studien är samtalets betydelse. Redan på 1500-talet konstaterade Michel de

Montaigne att samtalet är

Den mest fruktbara och naturliga andliga övningen...

                                                  
25 Bernt Gustavsson (2001), sid. 194.
26 Ingela Josefson, (1998), Läkares yrkeskunnande, Lund.
27 Ibid. sid. 9.
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Att läsa  bok är en matt och svag verksamhet som aldrig värmer upp en, medan

samtalet däremot lär en något och samtidigt övar upp tankeförmågan.28

Som vi redan sett ovan (i resonemangen om Crafoords teorier om intervjuteknik) anser jag att

det går att dra paralleller mellan de samtal som läkare respektive journalister för. I båda

rollerna är det frågan om att möta människor som har en historia att berätta, ju tydligare

berättelsen blir desto bättre blir resultatet av intervjun, konsultationen.

Varken läkarutbildningen eller journalistutbildningen innehåller några mängder av

intervjupraktik. Journalisten möter den kanske först på sitt första vikariat, då vanligen på

sommarlovet mellan två terminer. Att tillgodogöra sig yrkespraktiken innebär då ofta att se

och ta efter de mer erfarna kollegerna. Man skolas in i en tradition.

I Läkares yrkeskunnande refererar Ingela Josefson en av de medverkande läkarna som

konstaterar att en del från sin utbildning bär med sig minnet av äldre kolleger som manade

dem att inte tro på patienten.29 Jämför det med citatet från läroboken i journalistik avsedd för

de som studerar journalistik:

Lägg upp en strategi

Uppmjukning

Låt dig inte luras in i debatt med den intervjuade

Ställ kritiska frågor, stryk inte medhårs.30

1998 intervjuade jag för tidningen Landstingsvärlden Ingela Josefson om hennes projekt. Då

sade hon bland annat att den stora stötestenen för läkarna med att förena tanke och känsla var

att kunna sätta ord på det man upplevt. Vad man kom fram till var att det är det nyanserade

                                                  
28 Montaigne (1992) Essayer, bok 3, översättning Jan Stolpe, Stockholm, sid. 205.
29 Ingela Josefson, (1998), sid. 20.
30 Annika Rosell, (1999), sid.169-70.
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vardagsspråket läkarna behöver som verktyg. Men journalister om några har väl tillgång till

just detta? Fan tro’t.

Yrkesrollen och dito jargongen är minst lika mallade som läkarnas. Återigen måste jag peka

på läroboken i journalistik där budskapet är just det motsatta. En intervju är inget samtal och

var övar sig då journalisten i bruket av ett ”nyanserat vardagsspråk”?

Från Hermes till Ricoeur

Crafoord förmedlar i Människan är en berättelse vad han ser som essensen i samtal mellan

människor och hur han ser på människan som framväxt ur språk och utvecklande dialog. Han

talar om samtal som konst. Han talar, utan att uttalat nämna det, i hermeneutiska termer.

Närmare bestämt knyter han an till den beskrivning av hermeneutiken som ges av Hans-

Georg Gadamer i Sanning och metod där denne beskriver hermeneutiken som en allmän

förståelselära.31

Ordet hermeneutik har många rötter. Sedan människan skrev sina första texter har de blivit

föremål för andra människors tolkningar. I antikens mytologi var Hermes gudarnas budbärare,

den som förmedlade budskap mellan gudar och människor. Han är också översättarnas gud

och översättningar är en variant av hermeneutik eftersom det är ett sätt att förstå en text på ett

annars främmande språk.

Enligt Gadamer närmar sig en tolkare alltid det föremål han vill förstå oavsett om det är en

text, en religion eller en annan människa med en förförståelse. Uttolkaren befinner sig helt

enkelt inom en tradition som begränsar hans förståelse. Förståelsen äger alltså form i ett möte.

Ett möte mellan två förståelsehorisonter. Den ena horisonten tillhör uttolkaren och den andra

tillhör den eller det som blir förstått, oavsett om det är en annan människa eller en text eller

ett konstverk. Också när den vi vill förstå inte kan tala till oss direkt är den ändå aktiv.

                                                  
31 Jag bygger min framställning om Gadamer på fyra källor. 1) Hermeneutik – tolkningens konst Text: Arne
Farsethås, Bearbetning: Anders Hultman. Översättning: Madeleine Midenstrand som återfinns på 
http://www.ur.se/campus/242; 2) Svenaeus (2003); 3) Per-Johan Ödman (2005) Tolkning, förståelse, vetande –
Hermeneutik i teori och praktik, Stockholm & 4) Bernt Gustavsson, (2005) Bildning i vår tid,
www.hsv.se/bildning.
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Gadamer talar om öppenhet som själva förutsättningen för att ett samtal mellan

förståelsehorisonterna ska kunna uppstå.

Öppenhet både för oss själva och för den andres frågande. Bara om uttolkarens förförståelse

och tradition utmanas och förändras genom mötet med en främmande horisont uppstår

egentlig förståelse. Utgångspunkten för Gadamers modell är alltså att vi inte kan finna

sanningen genom att använda en tolkningsmanual för den eller det vi vill förstå. Ska vi med

andra ord kunna förstå en annan människa som vi intervjuar kan vi inte komma till mötet,

samtalet, intervjun med en färdig samling frågor, budord eller dödssynder att undvika.

Sanning eller metod inte sanning och metod. Gadamers hermeneutik förhåller sig primärt till

språkliga fenomen men att förhålla sig till språk är för honom att förhålla sig till hela världen.

Här återknyter vi till begreppet dialog som i hermeneutisk mening är att utgå från och

framställa sin egen tolkning om den fråga saken gäller och för att kunna ta till oss någon

annans mening om samma sak behöver vi öppna oss för dennes tolkning. Det finns två

problem med dialogen. Förhållandet mellan närhet och distans och mellan samförstånd och

konflikt. Närhet för att kunna tolka en företeelse rätt, samtidigt som distans kan ge perspektiv.

Likaså kan både harmoni och konflikter, de senare om de hanteras rätt, vara produktiva.

I detta sammanhang finns det även anledning att påminna om Friedrich Nietzsches

tankegångar. Enligt Nietzsche är viljan till makt människans fundamentala sätt att vara i

världen på och att tolka är för Nietzsche att utöva makt. Tolkar man är man tvingad att välja

mellan olika alternativ, det vill säga man måste alltid välja bort något.

I vanligt språkbruk är det lätt att använda orden förklara respektive förstå om vartannat utan

att närmare gå in på skillnaden samtidigt som det vetenskapligt är och har varit en himmelsvid

skillnad mellan två modeller. Den inom naturvetenskapen använda förklaringsmodellen som

bygger på orsak - verkan respektive förståelsemodellens intention-handling inom

humanvetenskapen, som går tillbaka till Aristoteles.
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Från 1700-talet och framåt är det, som vi sett ovan, främst tyska filosofer som sätter sin prägel

på utvecklingen av hermeneutiken inom humanvetenskapen. I den skolan har

tolkningsbegreppet fram till Gadamer mest handlat om förståelse samtidigt som man hela

tiden försökt sätta upp gränser emot naturvetenskapen och dess användande av förklaringen.

Bernt Gustavsson, professor i pedagogik vid Örebro universitet, konstaterar att Gadamers

uppsåt är att ge humanvetenskaperna en kunskapsteoretisk grund. 32

Filosofen Bengt Kristensson Uggla hävdar att hermeneutiken skulle gå in i en återvändsgränd

om man använder ett tolkningsbegrepp som avgränsas från förklaringen.33 Ska hermeneutiken

kunna gå vidare krävs det, enligt Uggla, en metamorfos av tolkningsbegreppet. Uggla har

själv studerat den franske filosofen Paul Ricoeur för vilken ”tolka” innebär att förstå såväl

som att förklara.

Förståelsen och förklaringen framstår således som komplementära och efter varandra

följande led i den process vi kallar tolkning. Ricoeur söker visa att det finns en

ofrånkomlig inre förbindelse mellan förståelsens inlevelsefulla lyssnande och

förklaringens kritiska misstänksamhet i själva hjärtat av tolkningen.34

Vad Ricoeur vill är med andra ord att försöka förena den humanvetenskapliga och den

naturvetenskapliga traditionen. Av förklarliga skäl finns det inga handböcker eller

regelsamlingar i hermeneutik. Det ligger i hermeneutikens natur att inte tvinga sig på. I

Tolkning, förståelse, vetande –Hermeneutik i teori och praktik har Per-Johan Ödman givetvis

inte heller denna ambition utan han hans avsikt är att, som han skriver,

”…presentera en (Ödmans kursivering) förståelsehorisont utan anspråk på

generalitet. Den vill peka, inte påpeka. Den vill… framstå som en horisont, möjlig att

möta”.35

                                                  
32 Bernt Gustavsson, (2005)
33 Bengt Kristensson Uggla, (2005), Tolkningens metamorfoser i hermeneutikens tidsålder. I Text och existens.
Hermeneutik möter samhällsvetenskap, red Staffan Selander & Per-Johan Ödman, Daidalos. (tryckort okänd)
34 Ibid.
35 Ödman, (2005) sid. 10.
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Ödman ger bland annat tre undersökningsexempel på hur hermeneutiska arbetsprinciper kan

tillämpas. Det är lätt att ryckas med när man läser dessa och glömma det vetenskapliga syftet

med dem. Något så fängslande som Ödmans analys om vad som egentligen låg bakom

undergången för Samuel August Andrés Nordpolsexpedition med luftballong 1897 var det

länge sedan jag läste. Ödmans exempel skulle, nästan utan redigering, kunna presenteras som

reportage i någon tidning. Men risken är nog ganska liten att det sker i verkliga livet.

Verkligheten

I allt från Hermes till Nietzsche, Gadamer och Ricoeur ser jag klara paralleller till det som de

flesta journalister hävdar att de arbetar med. Att förstå, förklara och tolka världen och göra

den begriplig för läsarna, lyssnarna, tittarna.

Men hur ser då verkligheten ut? Allt fler av dagens medier verkar tvärtom sträva efter att

efterlikna kvällstidningslöpsedelns standardformulär 1a: ”Så dog Y Y”? Då kan man räkna

med sen artikel som hårt och envist förfäktar, driver, en enda förklaring, tes, utan att ge en

tillstymmelse till olika förklaringsmodeller och än mindre analys av dessa.

Varför är det så? Det kan kanske ha att göra med den förhärskande ideologi som präglar våra

massmedier som den presenteras bland annat i boken Slaget om verkligheten (filosofi –

omvärldsanalys - tolkning) av Bengt Kristensson Uggla.36

I kapitlet Kommunikation refererar Uggla författaren och f d journalisthögskolelektorn i

massmedieretorik Bengt Nermans beskrivning av de tankegångar denne anser betecknar den

så kallade liberala massmedieideologin. Nämligen att mediernas (och därmed journalisternas)

uppgift är att spegla verkligheten och granska statsmakten. Till denna ideologi hör enligt

Nerman föreställningen om den fria och självständiga journalisten som, förutsättningslöst

utan några förutfattade meningar, avbildar och speglar nyheter och händelser som återfinns i

en fast och färdig verklighet som ligger utanför medierna själva. En syn som förutsätter att det

skulle gå lätt och ledigt att skilja på fakta, värderingar och kommentarer.

                                                  
36 Bengt Kristensson Uggla, (2002), Slaget om verkligheten, Stockholm/Stehag.
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Men, journalister borde vara besatta av viljan att både förklara och förstå. En vilja att sätta sig

in i nya sammanhang och kulturer. Att ständigt utveckla sin förförståelse och insikt om

traditionens makt? Kanske finns det intresset men det är inget som har en framträdande plats i

den allmänna debatten om journalistiken och dess villkor. I vart fall uttrycks det inte i dessa

termer. Och makt är inget journalister gärna erkänner att de besitter. Tvärtom grundar sig den

journalistiska retoriken på att man säger sig vara de (enda?) som granskar ”makten”. Men

granskar jag makten ”A” väljer jag samtidigt bort möjligheten att granska ”B”, det är en del

av min makt. Däremot förekommer debatter (dialoger?) om motsatsparen närhet-distans

respektive samförstånd-konflikt.

När jag skolades in i yrket existerade ett många gånger till och med uttalad ”förakt” mot

kunskap. Hade man för mycket kunskaper om det man var satt att skildra förutsattes att man

kommit för nära källan för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Det vill säga att förklara för (de

okunniga) läsarna, lyssnarna eller tittarna om en företeelse, skeende eller någon ny kunskap.

Ingen förförståelse där inte.

Annars kan det kvitta…

Men det finns andra perspektiv om man söker. Exempelvis har journalisten Ami Lönnroth

ställt den självklara frågan: ”Kan vi kritisera samtidigt som vi visar medkänsla med dem vi

kritiserar?” (Lönnrots kursivering) 37 Ami Lönnroth för ett resonemang med bakgrund i två

olika vägar att närma sig och avslöja rasism och främlingsfientlighet som användes av

medierna under valrörelsen 2002. Med dold kamera och försåtliga frågor kunde

teveprogrammet Uppdrag granskning och dess redaktör Janne Josefsson ”avslöja” ett antal

riksdagskandidaters rasistiska åsikter. Åsikter som de förmodligen haft förnuft att tiga med

ifall reportern ställt samma frågor till dem med en surrande kamera drygt en meter från deras

ansikten.

                                                  
37 Ami Lönnroth, (2003), Entydighetens journalistik eller mångtydighetens?, I Erfarenhetens rum och vägar, 24
texter om kunskap och arbete. Red. Eva Erson & Lisa Öberg. Tumba, sid. 51.
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Lönnroth ställer denna metod mot den som användes av frilansjournalisten Mustafa Can i ett

reportage i Dagens Nyheter där han öppet och under lång tid följde ett antal kandidater för

Sverigedemokraterna. Lönnroth funderar över ”…vilken journalistik som är mest intressant

och upplysande.” Hon svarar själv så här:

Jag hävdar alltså att Mustafa Cans metod ger betydligt mer och den ger också en mer

sammanhängande bild av de (osammanhängande) människor han följer och av den

verklighet som utgör deras ramar. 38

Men den svartvita bilden tycks sitta i ryggmärgen på den överväldigande majoriteten

journalister. Detta trots att när man ställer polerna emot varandra, som Lönnroth gör, snabbt

konstaterar att den ena journalisten ställer frågan hur funkar människor medan den andres

metod enbart leder fram till en ensidig uppdelning av människor i antingen goda eller onda.

Ami Lönnroth har arbetat en lång rad år på Svenska Dagbladets Idag-redaktion. På samma

tidning arbetar Karin Thunberg. I en artikel publicerad i en bilaga som följde med tidningen

Journalisten nr 5/05 delar hon med sig av sina erfarenheter. Hon häpnar över aningslösheten

som blottläggs när en ny ”affär” avslöjas och det visar sig att människor ljuger, fifflar och

bedrar. Hon menar att likaväl som falska krognotor och hemliga politiska dokument måste

grävas fram, så måste de drivkrafter och styrmekanismer som styrt de medverkande

människorna grävas fram. Varligt och ärligt:

För att nå bakom en människas fasad fungerar varken spett eller bulldozer. I stället får

vi ta till andra redskap, damma av så grundläggande begrepp som respekt och ansvar –

utan att för den skull bli insmickrande eller devota. Bara den som tror sig bli förstådd,

                                                  
38 Ibid. sid. 53
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och känner sig tagen på allvar, har något att berätta...Att gräva i en människas liv är att

lägga ett pussel. Där skarvarna ofta är de mest intressanta… Mest effektiv är den som

samtidigt söker efter både det stora och det till synes småttiga och udda: Människors

intressen. Deras laster.39

Karin Thunberg noterar det uppenbara, men sällan sagda, nämligen att en ”…intervju sker i

direktsändning”. Hennes erfarenhet säger henne också att vissa frågor är viktigare än svaren.

Påfallande ofta blir den besvarad om människor känner att den som frågade verkligen

vill veta, på djupet.

Annars kan det också kvitta.40

Ja annars kan det verkligen kvitta. Men hur ofta får det i verkligheten lov att kvitta? Hur ofta

genomförs, sänds, trycks, inte intervjuerna ändå? Ofta, allt för ofta. Jag gör det själv, tyvärr.

På grund av stress, lättja, trötthet. Det kan lätt bli en hel katalogaria över en journalistik på

rutinens brant. Ursäkter för tillkortakommanden i vardagen är en sak, men vilka är egentligen

bevekelsegrunderna för att i grundläggande läroböcker i journalistik lära ut att ”en intervju är

inget samtal”?

Thunbergs artikel har alltså den i sammanhanget träffande rubriken Att gräva i känslor och

publicerades i en temabilaga inför föreningen Grävande Journalisters årliga seminarium där

man förutom att lyssna till otaliga programpunkter i genren Så gjorde vi även delar ut

Guldspadar för det gångna årets bästa grävreportage i olika genrer. Förra året gick en sådan

spade till Janne Josefsson.

                                                  
39 Karin Thunberg, (2005), Att gräva i känslor. I: Gräv 05, bilaga i Journalisten nr 5/2005, sid. 14.
40 Ibid.
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Ljusets riddare

Förutom Thunbergs artikel är bilagan fylld av idolporträtt av grävande journalister,

exempelvis presentationen av Seymour Hersh som en gång i tiden avslöjade massakern i My

Lay (Song My) under Vietnamkriget och som i dag bidragit till avslöjanden om förhållandena

i Abu Ghraib-fängelset i Irak efter USA:s inmarsch. Rubriken på artikeln om honom talar för

sig själv: Seymour Hersh, journalist. 41

Efter att ha läst alla reportage och intervjuer i Gräv 05 var jag beredd att avsluta mitt arbete

och bekänna: Jag har fel. En riktig journalist är bara den som likt en Janne Josefsson avslöjar

mygel, korruption och politiker av alla schatteringar som bara är ute efter att förändra livet för

vanliga människor.

”De journalistiska sveken är snarare regel än undantag.”, säger exempelvis journalisten Dan

Josefsson i en artikel i bilagan.42 ”Sveken” är exempelvis att inte ha förmått avslöja

förändringen av pensionssystemet eller kreditmarknadens avreglering på 80-talet.

Nähä, och här sitter jag och filosoferar över varför svenska journalister saknar praktisk

kunskap. En journalists sanna praktiska kunskap kanske är just detta. Att avslöja, blottlägga

och inte gå på de allt mer förfinade strategierna för fördunkling som Dan Josefsson hävdar

utvecklats bland Sveriges politiker.

Josefsson– Dan, inte Jan –stödjer sig bland annat på två doktorsavhandlingar i ämnet. Den ena

har det talade namnet ”The Politics of Purpose”. I den behandlar Johannes Lindvall vid

Göteborgs universitet just avregleringen av valutamarknaden och hur den kunde drivas

igenom utan protester, ifrågasättanden eller knappt ens ett förstrött intresse.

                                                  
41 Kurt Mälarstedt, (2005) Seymour Hersh, journalist. I Gräv 05, bilaga i Journalisten nr 5/2005, sid. 21.
42 Dan Josefsson, (2005), Att gräva i strukturer, I Gräv 05, bilaga i Journalisten nr 5/2005, sid. 30-31.
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Finns det måhända någon tanke i att man som ung och oerfaren först måste ”vaccineras”?

Skaffa sig en skinande rustning när man drar ut som ljusets riddare innan man kan tillåta sig

att fälla skölden och öppna visiret mot omvärlden? 43

I Ingela Josefsons Läkares yrkeskunnande reflekterar de medverkande över samma fråga:

Hade det varit möjligt att resonera i de termer man gjorde i samtalsgrupperna redan i direkt

samband med grundutbildningen? Hade man inte kunnat rationalisera bort en massa

trivialiteter i grundutbildningen genom att istället gett plats för eftertänksamma samtal (i

humanistisk anda). Någon konsensus fanns inte i grupperna, vissa påstod att reglerna måste

sitta i ryggmärgen innan man kan tillåta sig att gå utanför deras ramar.

Är det så att de sju dödssynderna och fichtelii tio budord är den praktiska visdom som en

journalist ska besitta? De måste ingå i en sann journalists förförståelse? Men formulerandet av

regler, budord och dödssynder strider emot själva andemeningen i begrepp som praktisk

visdom, förförståelse och hermeneutik.

Ett journalistiskt ”avslöjande” borde tvärtom vara ett varv i en hermeneutisk spiral. Ett

avslöjande borde leda till ny kunskap som i sin tur driver spiralen vidare?

Resultatet borde därmed bli ny kunskap som mänskligheten skulle kunna använda sig av för

att förbättra denna sin värld. Men hur ofta leder då ”avslöjanden”, eller så kallade ”gräv” till

det ovan sagda? Hur ofta följes inte ett avslöjande av ett annat som tvingar bort det

föregående från mänsklighetens medvetande och därmed möjligheten att använda kunskapen,

vetandet till att förändra världen? Faktiskt kunde man i efterdyningen av grävseminariet finna

en ansats till eftertanke och reflektion. Enligt ett refererat i tidningen Journalisten hade

Seymour Hersh under seminariet konstaterat att hans avslöjanden inte spelar någon roll. De

påverkar ingenting:

                                                  
43 Lånat från titeln till boken: Torsten Thurén (1988), Ljusets riddare & djävulens advokater. En bok om den
journalistiska yrkesrollen, Finland.
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Grävseminarier är inspirerande tillställningar... Men ändå löpte det en röd tråd av

uppgivenhet genom många av föreläsningarna.

Den handlar om besvikelsen över hur liten effekten blir av ett journalistiskt

avslöjande. Samma historia berättades gång på gång: om hur missförhållanden

röjdes, men få fick betala för det – och systemfelen består. Affärerna fortsätter som

tidigare. Makthavarna sitter kvar. Ansvar avkrävs inte.

Inledningstalaren Seymour Hersh konstaterade, via satellit från ett regnigt

Washington, att den högsta politiska makten i USA är teflonartat okänslig för

journalistiska avslöjanden och den kritik som följer i deras spår. ’Det jag gör har

ingen som helst effekt i USA’, fastslog Hersh med en trött axelryckning.44

Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över, som Shakespeare i

Hamlets skepnad sammanfattar det hela. Men längre än till den trötta axelryckningen verkar

inte grävarna komma i sina reflexioner över varför inget förändras efter deras avslöjanden.

Bortom horisonten

Ödman, Josefson, Crafoord och Gadamer talar alla om att man kan möta texter, konst och

teater och samtala med dem som med en människa. Givetvis hör även filmer dit, som till

exempel den redan refererade Psalmer från köket. I det här sammanhanget är det intressant att

fundera en stund över hur filmen slutar.

Observatören Folke blir mer och mer involverad i Isaks liv. Men en dag avbryts

undersökningen. Folke packar ihop för att resa hem men ångar sig och vänder tillbaka. På

gårdsplanen får han se den döde Isak köras i väg. I slutscenen ser vi sedan Folke stå och

plocka med disken i Isaks kök. Hans klädsel är inte längre observatörens strikta kostym utan

flanellskjorta, stickad tröja och blåställ. Plötsligt ringer telefonen. Folke stannar upp, lyssnar,

och när den tredje och sista signalen klingat ut utan att han svarat dukar han med ett

                                                  
44 Martin Jönsson, (2005), Spadar som hugger i sten, Journalisten 12/4 2005.
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småleende på läpparna kaffebordet med två koppar. Folkes och Isaks förståelsehorisonter har

slutligen sammansmälts…

Vid mitt inledningsvis refererade möte med professorn sammansmälte inga

förståelsehorisonter. Vad mötet med honom säger mig idag är att man vid intervjuer, förutom

ett gediget hantverkskunnande och vara väl påläst, även måste besitta en visst mått av praktisk

visdom. I Läkares yrkeskunnande talar Josefson om att en stötesten för läkarna med att förena

tanke och känsla var att kunna sätta ord på det de upplevt med hjälp av ett nyanserat

vardagsspråk.

Är förklaringen till att jag inte nådde fram till Rosell och Fichtelius, i samtalen om praktisk

visdom för journalister, just detta? Vi hade inget gemensamt språk för det jag ville diskutera

med dem. De har inte tillägnat sig språket för de har aldrig upplevt sig ha något behov av det?

Och jag, jag värjde mig i min tur emot deras språkbruk av regler, budord och dödssynder. Det

vill säga något som förutsätter en moralfilosofi i Kants och Hegels anda. Att etiken är

universellt giltig:

Etiken är och skall vara universellt giltig och regler för ett riktigt handlande går att

rationellt försvara var vi än befinner oss och oavsett situation.45

Men praktisk klokhet behandlar det enskilda och vad vi mer än regler och budord behöver är

måttstockar som är följsamma till det som ska bedömas, anpassade till det som frågan gäller.

Nussbaum jämför med antikens lesbiska linjal. Den användes för att mäta de komplicerade

kolonner som var den bärande delen i grekiska byggnader.

                                                  
45 Bernt Gustavsson, (2001),sid. 175.
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En kolonn består av en mängd kurvor och räfflor som inte kan mätas med en rak

linjal. Måttstocken måste vara följsam till det som ska mätas, ett instrument ’som

anpassar sig till stenens form och bibehåller sin egen riktning’.46

Rosell vidgår till slut att när man skaffat sig erfarenhet kan och får man slänga regelboken,

släppa taget och våga möta den andra, den intervjuade, i ett samtal, en dialog.

Men inte ens detta vill Erik Fichtelius kännas vid. Det finns bra och dåliga sätt att ställa

frågor. Punkt och slut. Och det finns pålästa och mindre pålästa journalister.

Visst kan man ta till knep för att få den andra att öppna sig, släppa garden, säger han. Som

exempel ger han journalistens Maj Wechselmanns avslöjande reportage om tillkomsten av

Viggenplanet på 70-talet. Enligt honom var det hennes, mycket medvetna utstyrsel, i

kortkorta kjolar som helt kollrade bort de garvade militärerna. De kunde inte helt enkelt

föreställa sig att något försåtligt eller illvilligt skulle kunna komma från den intervjuaren. Om

budorden är sju eller tio kan vi lämna därhän. Med reglerna finns och är minst lika orubbliga

som om de varit inhuggna i stentavlor.

Jolo, Hemingway och andra idoler

Är det då bara våra olika journalistiska yrkesroller som skiljer sig åt? För nyhetsreportern,

inte minst i teve, är det fråga om snabba puckar i förberedelser, genomförande och

presentation av en intervju. En minut i teve är en evighet. Men jag tror ändå inte det. Jag har

aldrig trivts i den rollen. Det var ju därför jag en gång kastade så både trånande och

avundsjuka blickar på vad en av mina dåvarande kollegor PL lyckades åstadkomma.

                                                  
46 Ibid. sid. 189 som citerar Nussbaum (1995), Känslans skärpa tankens inlevelse:    Essäer om etik och politik, s
65f. Citatet härstammar ursprungligen från Aristoteles Nikomachiska etik och där slutar citatet enligt Ringboms
svenska översättning (sid. 154) ”…anpassar ju sig till stenens form och bibehåller inte sin egen riktning” (min
understrykning) I Gustavssons version har detta sista inte tappats bort och gör egentligen citatet obegripligt. För
att ytterligare komplicera referensen har Gustavsson både här och i sju tidigare fotnötter hänvisat till Nussbaums
Känslans skärpa tankens inlevelse: Essäer om etik och politik  och då angivit tryckår till 1995. Emellertid har G i
sin litteraturförteckning (sid. 258 ff.) angivit tryckår för Känslans skärpa… till 1990 och 1992. Nussbaum 1995
anges här för boken Poetic Justice: The Litterary  imagination and Public life!
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Jag mötte PL när jag precis höll på att avsluta min första anställning som journalist. Han var

min efterträdare på lokalredaktionen jag hade arbetat på i två år. Idag arbetar han på en av

SR:s lokalradiostationer.

Jag ska bekänna något få journalister skulle. Att jag har avundats PL sedan den dag vi

träffades. För hans journalistiska arbetsmetoder och resultat. Det sätt han presenterade sina

reportage och nyheter avslöjade en annan inställning till arbetet och intervjuandet än vad jag

då trodde man ”måste” ha.

Det var inte bara en gång jag såg hans reportage och intervjuer och det första jag tänkte var

”gud så bra men varför kom jag inte på det”. Jag hade ju mött samma människor FÖRE

honom?! Inte bara det, jag hade till och med intervjuat dem om samma saker utan att ens nå i

närheten av PLs resultat.

Belägg? Jo de finns säkert i tidningsklippen jag har sparat, men oavsett vad de faktiska

artiklarna säger om skillnaden oss emellan så är utgångspunkten för mitt resonemang här den

bestående känslan av att han nådde så mycket längre än vad jag någonsin hade gjort.

Varför kunde inte jag åstadkomma det PL gjorde, jag hade ju faktiskt varit journalist hela två

år längre än han?

Enkelt uttryckt fick PL dem han intervjuade att berätta på ett mer levande sätt än jag och

många andra vare sig ville eller kunde åstadkomma. Redan då hörde jag honom tala med

värme och inlevelse om dem han mötte i sitt dagliga arbete. Men aldrig att jag då skulle ha

vågat fråga honom hur han tänkte, resonerade och handlade. Idag har jag gjort det. Svaren på

mina frågor blev både väntade och oväntade.

När han började som journalist hade han ingen idol. Jovisst letade han, som så många andra,

stilgrepp hos fantomer som Jolo och Bang men när han på Journalisthögskolan fick klart för

sig att man måste beundra Hemingway sa det stopp. Varför skulle han stöpas i samma form

som alla andra? Jag blev inte alls förvånad den dag jag fick höra att han sökt sig till radion
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från dagstidningen vi arbetat på. Idag arbetar han på en liten redaktion där man får göra det

mesta, stort som smått, men det PL vill tala om och som jag vill höra om är hans intervjuer,

samtal, som både får ta tid i genomförande och sändning.

Han möter människor med de mest skiftande livsöden och får dem att berätta om sig själva.

Ofta dem vi annars sällan möter i media. En sak har de gemensamt. De har en historia om sig

själva och sitt samhälle att berätta och PL är deras samtalspartner. Fastän olika i mångt och

mycket påminner PL om en sak som även Annika Rosell påpekat. Att man inte kan göra en

bra intervju om man glömmer bort åhöraren/lyssnaren.

När jag åkte från mötet med PL kände jag mig lite besviken. Mina förväntningar hade varit

högt uppskruvade. NU skulle jag få veta. Och visst fick jag veta mycket.

I bilen hem formulerade jag det jag trodde skulle bli sammanfattningen av mitt möte. PL gör

samma intervjuer idag som för trettio år sedan. Hur kul är det? Mallad journalistik är inte

rolig oavsett om det rör sig om fotbollsreferat eller personporträtt.

Den omätbara människans berättelse

Men självklart är svaret inte så enkelt. PL berättade för mig hur hans yrkeserfarenhet hade

vuxit genom åren. Men jag fick varken tio eller ens sju förhållningsregler eller dödssynder.

Självklart hade han knep och en del av dem kan man givetvis formulera i allmängiltiga

sanningar, men kärnan i vad han förmedlade är detsamma som Clarence Crafoord i

Människan är en berättelse. Eller som Rollo May i Den omätbara människan. 47

 Det kan verka långsökt att jämföra journalistiskt motiverade intervjuer med de terapeutiska

situationer som Rollo May refererar till. Men i kapitlet Att vara och att icke vara finns en

beskrivning som jag anser beskriver mitt och PLs förhållande till dem vi träffar å yrkets

vägnar. Byt bara ut ordet patient i följande mot intervjuad så förstår ni vad jag menar:

                                                  
47 Rollo May, (1999) Den omätbara människan, Finland.
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Vi vet kanske åtskilligt om en patient /…/ och vi har kanske en tämligen god

uppfattning om hur andra intervjuare har beskrivit honom. Men när patienten själv

stiger in, får vi ofta en plötslig och ibland stark upplevelse av att här kommer en ny

person, en upplevelse som brukar åtföljas av en viss överraskning, inte i betydelsen

förvirring utan i betydelsen något nytt. 48

Rollo May fortsätter med att konstatera att vi kan ha hur många specifika data som helst om

en människa utan att för den skull kunna skaffa oss ett grepp om vederbörande. Framförallt

går detta inte om vi är fientligt inställda till relationen. Men så kommer pudelns kärna:

Här har vi den klassiska skillnaden mellan att känna (Mays kursiveringar) och att

känna till. När vi försöker lära känna en person, måste kunskapen om honom

underordnas hans aktuella existens.

I den gamla grekiskan och hebreiskan betyder det verb som motsvarar vårt att

känna också ’att ha sexuellt umgänge’. Detta har vi många exempel på i Bibeln:

’Abraham kände sin hustru, och hon blev havande…’ Etymologiskt sett är alltså

sambandet mellan att känna och att älska oerhört intimt. Att känna en annan

människa förutsätter liksom att älska henne en slags förening, en dialektisk

gemenskap med henne. Binswanger kallar detta för ’den duala modaliteten’. Om man

skall förstå en annan människa, måste man åtminstone ha en viss beredskap att älska

henne.49

May konstaterar vidare att dessa möten i intervjutillfället inte är några engångstillfällen utan

något som, givetvis, uppstår gång på gång i relationer som är levande.

Måste man med andra ord bli kär för att få en lyckad intervju? Blir jag kär i dem jag

intervjuar?

                                                  
48 Ibid. sid. 87
49 Ibid. ss. 88-89.
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Psykiatrikern Lars Jacobsson talar i Holsten Fagerbergs bok Själen och jaget om att det är

relationer till andra människor som bär upp människan.50 Men han väljer att inte jämföra

mötet patient-terapeut med kärleksförhållanden eftersom han anser att vänskapsförhållandet är

djupare och allvarligare än kärleksrelationen som har mycket av självtillfredsställelse i sig:

’Får jag vara Din vän?’ är en implicit och ibland också explicit fråga hos många

av våra patienter. Är det kanske själarnas gemenskap som är förutsättningen för

de goda och närande och läkande relationer som människan lever av. Och hatet –

förutsätter inte det en levande själ?51

Själv har jag aldrig inlett något annat än rent yrkesmässiga förhållanden med något av mina

intervjuoffer. Det finns en tjusning i att veta att (intervju)förhållandet är kortvarigt.

Att bruka ord som förälskad i, även min vän om människor jag möter i högst professionella

sammanhang kan verka lite övermaga. Vad inbillar jag mig egentligen?

Egentligen inte mer än att jag tror att även människor som blir intervjuade kan vara

autentiska, visa sig som den de verkligen är om de känner förtroende för den som intervjuar

och inte automatiskt förväntar sig ifrågasättande, kritik, etc.

Självfallet är det två olika saker att intervjua statsminister Göran Persson och hans namne den

snart arbetslöse metallarbetaren på Saab i Trollhättan. Eller är det det? De journalistiska

bevekelsegrunderna måste väl vara desamma. Att få veta hur personen Göran Person

resonerar. Oavsett om det är frågan om att statsministern vill sänka förmögenhetsskatten, ifall

han ska avgå eller att metallarbetaren Persson kommenterar General Motors beslut att inte

satsa på Saab och vad det kommer att få för inverkan på honom, hans familj och samhället där

han bor.

                                                  
50 Lars Jacobsson Psykiatriska perspektiv. I Holsten Fagerberg, (1997) Själen och jaget, Södertälje.
51 Ibid. sid. 159.
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Min egen erfarenhet säger mig att jag främst använt mig av dialogen som arbetssätt oavsett

var jag arbetat, på dagstidning, veckotidning, facktidning eller, som nu, på en

informationsavdelning. Jag har visserligen frågor med mig när jag kommer till intervjun men

låter mig inte styras av dem om något annat dyker upp. Något i en bisats, ett förfluget ord,

som fångar min uppmärksamhet även om det inte har med ämnet att göra. Jag försöker vara

lyhörd. Jag försöker komma allting närmare in på livet.

Hur är det möjligt, kan den fundersamma läsaren tänka, med en kort intervju på kanske 15

minuter som resulterar i en artikel på kanske mindre än 2 000 tecken (just här är denna kria

uppe i drygt 55 000 tecken, inklusive blanksteg). Nej självklart är det inte det i alla

sammanhang, det vore mycket, mycket förmätet att påstå, men jag hoppas ändå att min

intention i den vägen ska lysa igenom i de allra, allra flesta fall.

Vederdelomän eller medspelare?

Men. Vad säger och tycker motparten? Vad var deras reaktion på situationen som jag

upplevde som den fulländade intervjun? När jag blev kär? Minns de ens en gång tillfället?

Jag har sökt upp några av mina gamla intervjuobjekt för att få deras bild av mötena.

I det första fallet gjorde jag två intervjuer med samma forskare på högskolan med kanske

något års mellanrum. Vid första intervjun upplevde jag ingen kontakt alls. Det blev inget

samtal utan ”fråga – svar”. Vid andra tillfället var jag därför förmodligen ”beredd på det

värsta”. Jag skriver ”förmodligen” för spontant minns jag bara en intervju. Men det är den

andra intervjun den intervjuade spontant börjar tala om och varför hon då enligt sin egen

beskrivning ”drog öronen åt sig”. En fråga från mig fick rakt motsatt effekt än vad jag

förmodligen hade väntat mig: Vad är det som är så intressant med det här då? Istället för att

bli stimulerad av frågan så att hon började berätta om vad hon fann så fascinerande i sin

forskning tog hon ett steg tillbaka, berättar hon idag.

Hon kände sig ifrågasatt på ett sätt som hon inte väntat av en ”vänligt sinnad” journalist

anställd på samma arbetsplats som hon själv. Hon hade inte väntat sig ett angrepp från min
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sida. Hon kände sig trängd trots att hon vänligt ställt upp för att svara på mina frågor. Här var

det med andra ord inga horisonter som smälte samman. Ingen själarnas gemenskap. Men de

färdiga artiklarna då? Jodå i båda fallen var hon nöjd med resultatet. På frågan om vad hon ser

som en bra intervju står det kort och gott i mitt anteckningsblock ”Ett mycket gott samtal med

en vän”.

En annan forskare, även han naturvetare, var lite avvaktande i början. Jag tror till och med att

han antydde, som flera naturvetare jag intervjuat, att detta var komplicerad materia och inte så

lätt att förklara. Men jag framhärdade och mitt under samtalet kom han själv på en förlösande

formulering som han ansåg var en riktigt bra som metafor i sammanhanget.

Ovanstående stycke skrev jag innan jag mötte forskaren igen. I trygg förvisning om att det var

så även han mindes det. Som en framgång för mig. Jag hade fått den teoretiske, akademiske

forskaren att uttrycka sig klart och koncist. Plötsligt förstod jag vad han sysslade med och det

var han som kom fram till metaforen.

Men hans bild var en annan. Egentligen var det en enda liten detalj som stört och fortfarande

störde honom och det som fått honom att minnas tillfället. Enligt honom var det jag, som på

väg ut när intervjun i praktiken redan var avslutad, frågade om man kunde sammanfatta hans

forskning på ett visst sätt. Han gick med på formuleringen som sådan men när han fick se

intervjun utskriven protesterade han. Fortfarande idag, fyra år senare, är han irriterad över att

jag ”lagt ord i hans mun”. Hade jag då förvanskat honom? Nejdå, men han hade inte sagt så

själv! Det var inget citat!

Vi hamnade i en knappologisk dispyt om vad som är ett citat och inte. Ganska snart gled

samtalet över i en betraktelse från hans sida om journalistik i största allmänhet. Här kunde vi i

stort enas om en gemensam syn på ”journalistik” och ”journalister” även om han gick

betydligt längre i sin kritik av den enskilda journalisten och hans eller hennes drivkrafter.
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Jag sökte upp just dessa två tidigare ”informanter” för att jag anade att de hade kritiska eller i

varje fall hade ifrågasättande kommentarer. Det hade de också men inte alls där jag hade

väntat mig.

I första fallet trodde jag att forskaren skulle tycka att den första av våra två intervjuer var lika

”misslyckad” som jag tyckte. Det andra tillfället kom jag inte spontant ihåg, förmodligen för

att jag hade bokfört den som lyckad.

Den andre forskaren sökte jag upp för att jag ville ha bekräftelse på att jag hade haft framgång

i mitt uppsåt med att på ett mycket begränsat utrymme förklara en komplicerad forskning.

Dessutom hade jag lyckats få forskaren att själv formulera sig på ett förståeligt sätt. Vi hade

samtalat oss fram till ett lyckat resultat.

Men det visade sig alltså med facit i hand att båda de jag intervjuat hade en annan bild av vad

som hade tilldragit sig. Trots detta var vi överens om att slutresultatet, de publicerade

intervjuerna, var att betrakta som lyckade. Men i båda fallen har jag omtolkat det hela i en för

mig och min roll mer positiv dager. Kommen hit går det inte att undvika att en spontan och

hemsk tanke smyger sig på: Hela mitt resonemang vilar på en mycket lös grund.

Nästa tanke är mer konstruktiv. Egentligen borde man göra det till regel (sic!) att alltid söka

upp dem man intervjuat i efterhand för att följa upp det som skedde i det första samtalet oss

emellan. För min, intervjuarens, del skulle det förmodligen ge en hel del insikter som skulle

bidra till min utveckling.

Utopiskt? Ja, självklart. Helt otänkbart är det däremot inte att bruka Ingela Josefsons metod

från Läkares yrkeskunnande. Inger Orre har använt den i sin avhandling Reporterskap –

äventyr, irrbloss och dygder52. Hennes avsikt var inte främst att bidra till de medverkande

reportrarnas reflektion över sin yrkespraxis, praktiska visdom, men måste ha blivit en

oundviklig följd för dessa.
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Visst är det paradoxalt att de enda (?) tillfällen som erbjuds praktiker som läkare eller

journalister att få möjlighet att reflektera över sin praktiska visdom är sällsynta om än aldrig

så välkomna forskningsprojekt! Under alla år som journalist har jag inte varit med om ett

enda lyckat försök att ta upp liknande samtal på någon redaktion. När jag idag sökte fakta om

den i inledningen relaterade misslyckade intervjun med professorn fick jag ett i

sammanhanget ganska målande svar från en f.d. kollega på Landstingsvärlden: ”Jag

kommenterar inte andras misslyckanden”.

I Läkares yrkeskunnande konstaterar någon av de medverkande att försök att diskutera

aktuella fall kunde leda till reaktionen ”Du gjorde fel, jag ska anmäla dig”.53

Samma rädsla för att avslöja egna brott emot ”Spelregler för Press, radio och teve” och andra

inom journalistiken existerande etiska koder finns nog hos en hel del journalister även om jag

flera gånger har hört motsatsen både från läkare och journalister: ”Du blir ingen riktig

(läkare/journalist) utan att ha fått (flera) anmälningar på dig”. Eller uttryckt med andra ord:

För att bli en riktig skicklig yrkesman måste man testa gränserna för sin egen förmåga.

Jag har inte svårt att känna sympati för detta resonemang, men på ett villkor:

Testa gärna dina gränser men våga då också att tillsammans med dina kollegor reflektera över

dina framgångar, och framförallt dina tillkortakommanden.

På min första journalistiska arbetsplats tog jag tillsammans med några andra ganska

nyanställda journalister initiativ till sådana reflekterande träffar. Med högskolans nyligen

inlärda ”kritiska granskande” i bagaget försökte vi få till stånd diskussioner om vad vi själva

och kollegorna hade skrivit. Jag tror vi hade två eller tre möten innan redaktionsledningen

ingrep och snällt men bestämt bad oss upphöra med verksamheten. Tidningens produktivaste

medarbetare, i spaltmeter räknat, hade sjukskrivit sig. Vi andra hade nämligen dristat oss till

att utsätta ett par av hans långa, jag finner inget bättre beskrivande ord, krior för om inte

kritisk granskning eller reflektion så i varje fall diskussion…

                                                                                                                                                              
52 Inger Orre (2001).
53 Ingela Josefson, (1998) sid. 53.
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Orre återger en motsvarande händelse.54 En av de medverkande journalisterna skildrar hur

hon och en kollega gav en kommentar som man gav ”…väldigt mjukt och försiktigt.” Den

omedelbara reaktion var ett sansat ”Jaha” men sedan visade det sig att den kritiserade hade

gått direkt hem och sedan i flera dar låg och grät och ville sluta i yrket. Så här funderade

reportern som kritiserat:

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.55

Varken Orres eller min berättelse är ovanlig. På ytan hårdhudade journalisters ömma tår

skulle vara värda en egen mässa.

Tänkte inte på det…

Men. Vad bottnar sig då min inställning till journalistikens arbetsmetoder? Varför har jag

uppenbarligen hela mitt yrkesliv värjt mig emot att tillämpa kokboksrecept och budord? Vari

grundar sig min tilltro till det reflekterande samtalet som intervjuform? Min egen insikt i

frågan når inte sin fulla kraft förrän bokstavligen fem i tolv trots att den har funnits framför

näsan på mig hela tiden. Men hitintills har jag inte sett det som en erfarenhet som påverkat

mitt yrkesverksamma liv. Jag har tvärtom näst intill medvetet motarbetat att ta den till mig.

Det kändes inte som en väg framåt utan som en upplevelse som jag enbart av nostalgiska skäl

ville återuppleva eftersom den då gav mig en kick.

I alla fall. I slutet av min gymnasietid, med ytligt sett misslyckade studier på

naturvetenskaplig linje, och i början av livet därefter deltog jag under flera år i en

samtalsgrupp som kan liknas vid de reflekterande grupperna i såväl Josefsons som Orres

studier.

                                                  
54 Inger Orre, (2001) sid. 168-169.
55 Ibid.
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Claes Janssen, forskare i pedagogik, hade en teori om två alternativa sätt att förhålla sig till

sig själv, andra och samhället.56 Jag medverkade i en av de grupper han startade för att belysa

ifall film och samtal, reflektion, med utgångspunkt i denna gemensamma upplevelse kunde

påverka deltagarnas syn på sig själva och världen omkring dem. Egentligen är det här

ointressant att uppehålla sig vid exakt vilka teorier eller tankar som präglade den studie som

så småningom blev en doktorsavhandling. Det intressanta är samtalsgrupperna som sådana.

Och tro mig. De hade effekt. På många plan. Exempelvis blev jag filmslukare. Jag började

även läsa pedagogik, istället för den naturvetenskapliga bana jag och familjen hade sett

framför mig fram tills dess.

Denna erfarenhet av reflekterande samtal, i en period av livet då man förmodligen är mycket

mottaglig, hade jag alltså med mig i bagaget när jag påbörjade mitt journalistiska yrkesliv.

Givetvis måste det ha påverkat mig när jag var med och tog initiativ som det jag visat på

ovan. Exempelvis att, efter knappt ett år på min första anställning som journalist, försöka få

till stånd reflekterande samtal om den journalistiska vardagen på en landsortstidning i mitten

av 1970-talet. Visserligen drev jag det inte särskilt hårt, gruppen lades som tidigare sagt ned

ganska raskt, och jag fortsatte att arbeta som lokalredaktör i sju år innan jag av en tillfällighet

fick anställning på en tidning (Landstingens Tidskrift, senare omdöpt till Landstingsvärlden)

där möjligheterna för ”alternativa” former av intervjuande yppade sig i större skala.

Vid omläsningen av Janssens avhandling idag ser jag att han sätter in sin studie i ett

vetenskapsteoretiskt sammanhang med utgångspunkt i en uppsats av Carl Lesche om

psykoanalysens vetenskapsteori.57 Jag förstod det inte då men Janssen utgick från ett

hermeneutiskt perspektiv i sin studie. Samma resonemang som givetvis jag själv grundade

mig på när jag skrev en C-uppsats i pedagogik med avstamp i hans avhandling. Idag verkar

min uppsats från 1972 fylld med statistik och signifikansprövningar och med ett minimalt

utrymme för reflektion. Men det var trots det urusla kvantitativa materialet jag fick högsta

                                                  
56  Claes Janssen, (1975), Personlig dialektik, Stockholm.
57 Lesche, Carl, (1971) Om psykoanalysens vetenskapsteori i Häften för kritiska studier, no 5. Här citerat ur
    Claes Janssen, (1975), Personlig dialektik, Stockholm.
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betyg, som examinatorn påpekade buttert. Min förförståelse för utgångspunkten i den här

essän grundlades med andra ord långt tidigare än jag själv hitintills har insett.

Kär och galen utan sittfläsk

Faktum kvarstår. Idag sitter jag här och är som lyckligast när jag får samtala med en ny

människa om hans eller hennes yrke, hobby eller vad det nu är som fört oss samman.

Resonemangen här grundar sig i min törst och längtan efter ny kunskap att suga i mig. Men

samtidigt vet jag med mig om att kunna bli våldsamt(?) irriterad över om andra slår mig på

fingrarna med kunskaper som jag anser att jag själv borde ha, eller t o m tror mig om att ha.

Jag vill gärna veta bäst och grämer mig fortfarande åtta år efteråt över att jag inte klarade av

uttagningsomgången till Jeopardy i TV4. Här kommer vi antagligen in på djupare förklaringar

till varför jag är så fascinerad av nya kunskaper och gång på gång blir ”kär” i nya kloka

människor. Till dessa funderingar hör att det inte är kunskapen i sig som lockar mig utan de

lärda resonemangen. Jag blir aldrig lyckligare än när jag märker att de jag intervjuar tar

resonemangen med mig för lite mer än vilken annan intervju som helst, tror i alla fall jag

själv. Jag speglar mig i, eller lånar lite av, deras glans. Dessutom skriver jag hundraprocentigt

under kulturjournalisten Ulrika Knutsons bekännelse vid en föreläsning i höstas: ”Visserligen

är jag fet men jag har inget sittfläsk”. Det var hennes förklaring till varför hon blev journalist

och inte forskare.

Är inte min utgångspunkt uppåt väggarna fel? Vad är det jag försöker bevisa? Jag är obotligt

naiv, tror människorna om att berätta ”som det är”. En annan möjlighet är faktiskt att jag

enbart är en dålig journalist. Lat, oskicklig, lättlurad, vad ni vill. Jag gömmer helt enkelt min

flegmatiska inställning till yrket bakom en fasad av att ha en annan inställning till journa-

listiken. Visst kan det vara så och då lurar jag även mig själv, vilket också det är fullt möjligt.

Lät jag mig luras av professorn i inledningen? Var jag för lat för att klara den av honom

förväntade yrkesrollen och att han därför tog över navigeringen? Jag tror inte det. Han har levt
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i mitt minne ganska länge. Hans uppträdande gjorde ett outplånligt intryck på mig. Lärde jag

mig något av denna misslyckade intervju?

Det finns intervjuer och intervjuer. Nyhetsintervjuer som ska svara på frågorna: Vad har hänt,

var, när, hur och varför. Sedan har vi de intervjuer som exempelvis Karin Thunberg talat om

som ”djupintervjuer”. När man mer är ute efter att porträttera en människa bakom en händelse

än själva händelsen.

Men, varför har då, exempelvis, ett antal erfarna läkare funnit det mödan värd att tillsammans

med Ingela Josefson lägga ned mycken tid och möda på att fundera över hur deras speciella

form av intervjuer, patientsamtal, kan förbättras? Alla som har besökt en läkare i modern tid

vet hur länge de samtalen brukar räcka. Syftet med dessa samtal är, dessutom, betydligt

allvarligare än den lika långa intervjun som nyhetsjournalisten från teve eller en nyhetsbyrå

genomför.

Frågan är vad ”vi” förlorar i viktig information, skickligt dolt av en statsminister eller en

företagsledare för en reporter som redan innan han eller hon kom fram till presskonferensen

”visste” vad det hela skulle handla om. Som inte letade eller ens lyssnade till de tystnader och

hummanden som interfolierade svaren. Som inte brukade sin praktiska visdom eller den

intuition vars lov sjungits bland annat av Lundafilosofen Hans Larsson:
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Lifvets hemlighet är som en fågel i skogen. Håll dig icke bland dem som rusa fram

oskickligt och vilja hafva honom lefvande eller död. Du ska nalkas försiktigt och

hålla dig stilla – så du får höra honom sjunga!58

Jag säger varken att Intuition, Sanning och metod eller Från text till handling ska tas med i

kurslitteraturen första terminen på alla de mediautbildningar som sprider sig som

gräshoppssvärmar i början av det 21-seklet. Det kanske räcker, till att börja med i alla fall,

med melodischlagerfestivalbidraget Lyssna till ditt hjärta från 2001.

                                                  
58 Hans Larsson, (1892, nytryck 1997) Intuition, Stockholm, s 67.
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Sammanfattning

Hur blir man (en bra) journalist?

Finns det rätt och fel i journalistikens yrkespraxis? Budord och dödssynder?

Ett honnörsord i medievärlden stavas mångfald men dess arbetsmetod framställs som varande
enfaldig i betydelsen: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom
genom mig. ( Jesus om sig själv i bibeln, Johannes 14:6 )

Ska journalisten vara en malmletare eller en resenär?

Är konfrontation eller dialog bästa metoden för en intervju?

Är Aristoteles, Hans Georg Gadamer och Hans Larsson bättre journalistlärare än Erik

Fichtelius, Jan Josefsson och John Sawatsky?

Frågorna är många. Svaren förmodligen nästan lika många som svararna.

Men varför blev jag den journalist jag är idag?

Mina svar överraskade till och med mig själv trots att jag haft det framför ögonen i mer än 30

år.

Kort och gott hade jag tidigt fått erfarenhet av betydelsen av reflekterande samtal, eller

dialoger, och därmed möjligheten att se längre än till så har vi alltid gjort.

Frågan som kvarstår är om det går att hitta några (gen)vägar ut ur enfalden?


