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Abstract 
 

Tar pulsen på reportaget 

Författare: Melanie Haider (2012 JMM, Södertörns Högskola) 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida nyhetsreportaget som berättarform har 

förändrats i storstadstidningarna Dagens Nyheter och Göteborgs-Postens huvuddelar med 

avseende på utrymme och språkliga uttrycksformer mellan åren 2000 och 2011, under en 

vecka i mars och en vecka i oktober båda åren. Den undersökta tidsperioden är vald utifrån 

det formatbyte som många dagstidningar gick igenom på 2000-talet, Dagens Nyheter och 

Göteborgs-Posten bytte slutgiltigt format från det större broadsheet till tabloid år 2004. 

Undersökningen består huvudsakligen av en kvalitativ metod, en massmedieretorisk 

analysmetod, men även en kvantitativ del där antalet reportage under tidsperioden räknades 

och bidrog till en helhetsbild av materialet. 

Undersökningen visar att antalet nyhetsreportage i de valda tidningarna minskat med cirka 30 

procent 2011 jämfört med år 2000 enligt min definition. Reportagen delades in i två för 

ändamålet självdefinierade kategorier, hel- och halvreportage, beroende på hur mycket 

reportagekaraktär texterna hade. Undersökningen visade en minskning av nyhetsreportagen 

med en högre reportagekaraktär år 2011 jämfört med år 2000. Bildmaterialet i 

nyhetsreportagen föreföll även ha blivit betydligt större. De språkliga uttrycksformerna hade 

inte förändrats i stor utsträckning, men en tydlig tendens var att båda tidningars skribenter 

betydligt oftare använde tidningens namn, DN eller GP, istället för ett utsatt personligt 

pronomen i nyhetsreportagen år 2011. 

 

Nyckelord: Reportage, journalistik, reportagegenre, tidningsformat, broadsheet, tabloid. 
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2 Inledning 
 

Reportaget är en journalistisk textgenre som oftast får färre redaktionella resurser och 

uppmärksamhet på dagstidningarna än nyhetsartiklar. Forskarnas fokus har oftast vilat på 

nyhetsartikeln, men likväl så är det enligt min åsikt få saker som kan engagera i ett ämne och 

beröra en läsare såsom ett välskrivet reportage. Därför ville jag i den här uppsatsen utforska 

hur reportaget som text och berättargenre förändrats i några av de ledande svenska 

dagstidningarna mellan åren 2000 och 2011. 

Journalisternas facktidning Journalisten publicerade 2010 en undersökning de utfört genom 

att göra stickprov på slumpvis utvalda dags- och kvällstidningar under 40 år på slumpvis 

valda samtidiga datum, där de fann att andelen text i dagstidningarna har minskat från 45 till 

27 procent.
1
 Bildstorlekens andel av satsytan hade ökat från 36 till 56 procent mellan åren 

1980 till 2010.  Lennart Weibull, professor i journalistik uttalade sig i samma nummer om att 

läsare idag inte orkar och hinner läsa långa fördjupande texter i dagstidningarna.
2
 

I denna uppsats vill jag därför undersöka vilken plats och utformning nyhetsreportaget kan ta i 

en avdelning i den ordinarie huvudupplagan av två olika dagstidningar för att se om de som 

förutspår reportagets och långa texters försvinnande från dagstidningssidorna faktiskt haft rätt. 

I publicistklubbens årsbok 2011 med rubriken Berätta! Journalistikens bortslarvade möjlighet 

lyfte man däremot fram reportaget i mediedebatten, och den berättande långa journalistiken 

som dagstidningarnas framtid och räddning i en tid där internet och nya medieformer gör det 

möjligt för vem som helst att nå ut med nyheter som kan uppdateras sekund för sekund, 

medan dagstidningarna inte har den möjligheten.
3
 Därför borde man enligt årsboken satsa på 

det berättande, långa och välgjorda journalistiken för att erbjuda något fördjupande och unikt. 

2.1 Bakgrund 
 

Stig Hansén och Clas Thor står bakom Reportagets mästare en serie böcker med klassiska 

reportage och tillhörande förord. I en av de böckerna Kvinna, reporter skriver de att brevet 

                                                 
1
 P Frigyes, ’Vart tog texten vägen’, Journalisten, Jounalistförbundets tidning, no 12, 2010, s 4-7.  

2
 H Lindqvist, ’Morgontidningarna har valt fel väg’, Journalisten, Jounalistförbundets tidning, no 12, 2010, s 8. 

3
 M Göransson och T Regnell, Berätta! Jounalistikens bortslarvade möjlighet, Publicistklubbens årsbok 2011, 

2011 
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och dagboken som genre är reportagets föregångare.
4
 Hansen och Thor tar också upp 

dagboken som en reportagegenre i Att skriva reportage.
5
 

Många starka reportage skrevs under tiden efter andra världskriget då reportageföregångare 

som Barbro Alving, signaturen Bang, och Stig Dagerman åkte till nationer i ruiner efter kriget. 

Efter andra världskriget spelade en rad utrikeskorrespondenter och reportrar för de största 

dagstidningarna en stor roll för reportagets utveckling med namn som Torsten Ehrenmark, 

Agne Hamrin och Jolo, Jan Olof Olsson.
6
  

Under 2000-talet såg man i de svenska dagstidningarna tecken på ett nytt mönster, reportaget 

som fördjupande form skulle inte längre vara en del av vardagen utan läggas på 

weekendbilagor och få omslaget "nöjesläsning”.
7
 Tidningsutgivningen har fått alltmer 

"mallade format" och journalisterna får oftast inte den arbetstid som krävs för det fördjupande 

reportaget.
8
 

Men i Polen, till exempel, är reportaget en del av den journalistiska vardagen på ett annat sätt, 

man har förnyat den europeiska reportagekonsten och haft en stark reportagetradition. 

Dagstidningen Gazeta Wyborcza, Polens största dagblad som uppkom 1989 ur 

medborgarrättsrörelsen, står för en stor del av reportageboomen från landet. I den polska 

reportageantologin Ouvertyr till livet
9
 skriver den polskfödde journalisten Maciej Zaremba i 

förordet om hur reportagen i antologin är tid- och resurskrävande journalistiska produkter, 

som de polska redaktörerna ändå sett det värt att investera i. Han skriver hur de polska 

tidningsläsarna ”kastar sig” över ”dessa långa och oroväckande berättelser” i strid mot vad 

den mesta forskningen säger att den stressade mediekonsumenten vill ha. 
10

 

Zaremba beskriver hur den polska reportagetraditionen föddes ur den stränga kommunistiska 

censuren som rådde under Sovjetiskt styre, då journalisterna för att undgå censur skrev om till 

synes obetydliga jordnära ting, som pensionerade lokförare och talande detaljer som fick 

symbolisera något större som inte skulle tas för direkt kritik.
11

  Men även efter censuren tog 

slut har de polska läsarna fortsatt efterfråga reportagen, trots att många trodde att ”det litterära 

reportaget” skulle ”onödiggöras av demokratin”. Istället påpekar Zaremba i antologin hur 

                                                 
4
 S Hansén och C Thor, Kvinna, reporter, Ordfront, Stockholm, 1994, s 77-ff 

5
 S Hansén och C Thor, Att skriva reportage, Ordfront, Stockholm, 1999,s 215, 218 

6
 S Hansén och C Thor, Århundradets reportage, Ordfront, Stockholm, 2000, s 15 

7
 ibid., s 20 

8
 ibid., s 21 

9
 M Zaremba,”Förord”, i Ouvertyr till livet, Brombergs, 2003, s 5-11 

10
ibid., s 6 

11
ibid., s 7,8 
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reportaget mer än ett decennium efter demokratins genombrott istället blivit en förnyare av 

berättarkonsten och kommersiellt gångbart.
12

 I Sverige har pressen börjat diskutera den 

berättande journalistiken som en väg till framgång. Den berättande journalistiken lyftes fram 

som ett framtida konkurrensmedel för den tryckta pressen i en tid av stor konkurrens i 

publicistklubbens årsbok 2011, Berätta! Journalistikens bortslarvade möjlighet, som även 

nämndes i denna uppsats inledning. 

Tabloidisering är ett ord som inom tidningsbranschen länge har varit kopplat till innehållet i 

tidningen, då handlade det om en tidning i litet format, med många bilder, korta artiklar och 

sensationellt innehåll. I dag kan ordet syfta på själva sidstorleken, men även beskrivas som en 

sänkning av den journalistiska standarden.
13

  

Dagens Nyheter (DN) och Göteborgs-Posten (GP) bytte 2004 sidformat från fullformat, också 

kallad broadsheet, till tabloid, men förändringen med detta formatbyte hade pågått i Sverige 

ända sedan Expressen 1944 blev först med att införa tabloid. Tabloidsidan är oftast en halv 

fullformatsida.
14

 Det är svårt att avgöra hur det redaktionella materialet har påverkats av 

formatbytet, men det kan tyckas rimligt att en påverkan sker. Alla tidningar som gjorde bytet 

hade en uttalad policy att ha samma mängd redaktionellt material, å andra sidan hade 

redaktionernas nya riktlinjer gjort gällande att artiklarna måste bli kortare för att anpassas 

efter det nya formatet, och journalisterna skulle enligt dessa riktlinjer skriva kortare.
15

  

En undersökning som gjordes på basutgåvan hos nio av de tidningar som bytt format de 

senaste åren under en analysvecka före och efter formatövergången 2004 och 2005, visade att 

alla tidningarna hade minskat i sidantal, med en genomsnittlig minskning på sex sidor. 

Sidantalet i undersökningen är omräknat till tabloidsidor, vilket innebär att en fullformatsida 

motsvarar två tabloidsidor.
16

  DN hade minskat, exklusive bilagor, med 5 procent eller 4,7 

sidor, och GP med 2 procent eller 2,3 sidor.
17

 DN och GP hade även kraftigt minskat 

bilagornas volym, per vecka var minskningen drygt 13 tabloidsidor om man räknar med 

bilagornas sidor. Även det redaktionella materialets utrymme exklusive bilagor hade minskat, 

DN med 2,8 sidor eller 6 procent och GP med 1 sida eller 2 procent.
18

 Många av dem som 

                                                 
12

 M Zaremba,”Förord”, i Ouvertyr till livet, Brombergs, 2003, s 8, 9. 
13

 J Sternvik, I krympt kostym, JMG, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs 

Universitet, Göteborg, 2007, s 21
 

14
 ibid., 22, 84, 101 

15
 ibid., s 142  

16
 ibid., s 137  

17
 ibid., s 138-139 

18
 ibid., s 143 



7 

 

bytte format i början av 2000-talet har också angett pappersbesparingar som en av de drivande 

faktorerna bakom formatbytet.
19

  

                                                 
19

 ibid., s 137  
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3 Syfte 
 

Syftet med min uppsats är att undersöka om nyhetsreportaget som text och berättarform 

förändrats efter formatförändringen i svensk dagstidningspress från broadsheet till tabloid 

under en elvaårsperiod mellan åren 2000 och 2011, och om utrymmet för nyhetsreportage har 

minskat som ibland påstås. 

3.1 Frågeställningar 
 

Har nyhetsreportaget i två svenska stora dagstidningar, en rikstäckande och en regional 

dagstidning förändrats som text/berättarform mellan år 2000 och 2011 då det bland annat skett 

en minskning av tidningsformatet från broadsheet till tabloid under den valda tidsperioden? 

 Har reportaget som genre fått mindre utrymme? 

 Har texten fått mindre utrymme och bilden mer? 

 Finns det språkliga skillnader i de textuella uttrycksformerna? 
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4 Teori och tidigare forskning 
 

Det finns inte mycket tidigare forskning gjord på reportaget som genre.  

I Sverige och på många andra håll innebar 1920-talet en reportagets guldålder.
20

 1920-talet 

och 30-talet stod för ett uppsving för reportage av social karaktär där journalisterna ofta 

utnyttjade en ökad internationell rörelsefrihet efter kriget.
21

 Det sociala reportaget studerar 

Britt Hultén närmare i antologin Förändra verkligheten. I den typen av reportage skrev och 

skriver man om de i samhället som har det sämst ställt för att förändra deras villkor, med 

skribenter som Josef Kjellgren, Ruth Hamrin-Thorell, Elly Jannes, och med ett mer sentida 

exempel, Maciej Zaremba.
22

  

Gunnar Elveson är den som först försöker sig på att definiera reportaget i sin forskning 

Reportaget som genre år 1979.
23

  

Lars J. Hultén är en av få forskare som ägnar sig åt reportaget som genre, men hans fokus 

ligger på landsortstidningar och forskningsperioden är åren 1960 till 1985.
24

 Han drar i sin 

avhandling slutsatsen att reportagets personliga ton, alltså reporterns iakttagelser och 

reflexioner minskat till förmån för citerande och omskrivning av andra källor, och att 

reportaget mer kommit att likna nyhetstexten.    

Torsten Thurén studerar 1992 berättarteknik i reportageböcker i Reportagets rika repertoar.
25

 

En hel del forskning har även gjorts på enskilda reportagejournalister. Kristina Lundgren 

analyserar Barbro Alvings journalistiska verk i Solister i mångfalden
26

, Karin Palmkvist 

skriver 1989 avhandlingen Diktaren i verkligheten. Journalisten Stig Dagerman om Stig 

Dagerman med betoning på hans reportageskrivande.
27

 Margareta Stål analyserar 2002 Ester 

Blend Nordströms texter i Signaturen Bansai.” Ester Blenda Nordström- pennskaft och 

reporter i det tidiga 1900-talet.
28

   

                                                 
20

 S Hansén och C Thor, Århundradets reportage, Ordfront, Stockholm, 2000, s 10 
21

 B Hultén, Förändra verkligheten! Ordfront, 1995, s13-14 
22

 ibid. 
23

 G Elveson, Reportaget som genre, Avd. för litteratursociologi, Uppsala, 1979 
24

 L J Hultén, Reportaget som kom av sig, JMK, Skriftserie, Stockholm, 1990 
25

 T Thurén, Reportagets Rika Repertoar, En studie av verklighetsbild och berättarteknik i sju reportageböcker, 

JMK, Journalistik, medier och kommunikation, Stockholms Universitet, Stockholm, 1992 
26

 K Lundgren, Solister i mångfalden, JMK, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, 

Stockholms Universitet, Stockholm, 2002 
27

 K Palmkvist, Diktaren i verkligheten. Journalisten Stig Dagerman, Federativs förlag, Stockholm, 1989 
28

 M Stål, Signaturen Bansai. Ester Blenda Nordström - pennskaft och reporter i det tidiga 1900-talet, GU, JMG, 
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Begreppet reportage och försök att definiera det skiljer sig åt, och synen på reportaget skiljer 

sig åt i olika tider. Det är nog främst gränsdragningarna som är otydliga och varierar. Men 

reportaget som textform har en rad kännetecken som återkommer i begreppsdiskussionerna 

och som jag valt att ta fasta på vilket jag går in djupare på i Metodavsnittet. 

Gunnar Elveson ger en definition på reportaget i sin avhandling från 1979 Reportaget som 

genre
29

: 

... en redovisning som återger en samtida (yttre) verklighet och bygger på 

iakttagarens egna direkta upplevelser registrerade inom en ganska kort tid i det 

självupplevdas form samt med tidpunkt och plats väl preciserade... 

En artikel kan enligt denna definition inte vara ett reportage, och ha ett reportages 

kännetecken utan att skribenten själv har varit på plats och direkt upplevt. Det finns reportage 

som inte passar in i definitionen och Elveson gjorde en rad reservationer. 

Lars J. Hultén visar i sin avhandling Reportaget som kom av sig hur arbetsmetoden är nära 

sammanhängande med och synlig i reportagets form.
30

 Medan nyhetsartiklar vanligtvis 

fokuserar på ett resultat av arbetet så ska reportaget visa själva processen, med ett krav på 

skribentens upplevelser, en åskådlighet och en scenisk gestaltning av materialet. 

Torsten Thurén använder ordet "gestaltande journalistik" vilket då skulle täcka in 

reportageformen i sin forskning från 1992.
31

 Han beskriver den som en journalistik som ger 

möjlighet till fördjupning och som är full av författarens personlighet mer än stereotypa 

mönster. Thurén menar att även fast det rör sig om olika genrer med en djupgående skillnad så 

är de inte varandras motsatser utan de kompletterar varandra. De snabba nyheterna och den 

långsammare mer djupgående journalistiken behöver varandra. För Thurén innebär ordet 

reportage att det finns en "lokalfärg" i texten vilket betyder att en reportageskribent inspireras 

av sina upplevelser registrerade på plats till att skriva på "litterärt" sätt och i högre grad 

utnyttja retorikens möjligheter än i nyhetsjournalistiken och de andra journalistiska 

genrerna.
32

  

                                                                                                                                                         
Göteborg, 2002 
29

 G Elveson, Reportaget som genre, Avdelningen för litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga institutionen, 

Uppsala, 1979, citeras i L J Hultén, Reportaget som kom av sig, JMK, Skriftserie, Stockholm, 1990, s 52 
30

 L J Hultén, Reportaget som kom av sig, JMK, Skriftserie, Stockholm, 1990, s 13 
31

 T Thurén, Reportagets Rika Repertoar, En studie av verklighetsbild och berättarteknik i sju reportageböcker, 

JMK, Journalistik, medier och kommunikation, Stockholms Universitet, Stockholm, 1992, s 11 
32

 ibid., s 12 
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Cecilia Aare skriver i reportagehandboken Det tidlösa reportaget att reportaget huvudsakligen 

bygger på ett gestaltande framställningssätt där skribenten visar läsaren en händelse genom att 

skriva en scen, där skribenten med verben skapar en rörelse och en handling.
33

 I nyhetstext 

däremot används huvudsakligen en informerande framställning, där man talar om vad som 

hänt och hur något är. Ett reportage har oftast både ett gestaltande och informerande 

framställningssätt.
34

 

Ernest Hemingway var en författare som även stod bakom berömda reportage bland annat 

från det spanska inbördeskriget, och han ska ha myntat uttrycket ”Show, don´t tell” vilket 

innebär att man ska visa människorna och miljöerna så att de blir levande för läsaren genom 

att reportern använder sig av en scenisk gestaltning, alltså skildringar av händelser eller så 

kallade scener, i miljön, istället för att direkt informera om eller tolka vad som har hänt. Man 

ska med ord visa vad som händer och inte berätta det.
35

 

Om reportaget skriver Zaremba i boken Ouvertyr till livet att ”Varje tid behöver sina 

skrivande vittnen ... människor med författares nyanshunger och språkkänsla, men med 

vittnets trohet mot det som de faktiskt såg och poetens respekt inför det de inte förstod.”
36

 

  

                                                 
33

 C Aare, Det tidlösa reportaget,  Studentlitteratur, Hungary, 2011, s 28, 29 
34

 ibid., s 28, 29 
35

 ibid., s 21 
36

 M Zaremba, ”Förord”, i Ouvertyr till livet, Brombergs, 2003, s 7 
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5 Metod och material 
 

I detta avsnitt presenteras först en genomgång av det material som undersökts i den här 

studien, och mitt eget utarbetade försök till en reportagedefinition. Det följs av en beskrivning 

av det materialurval som gjorts för den här undersökningen, och en presentation av de frågor 

som tagits fram för att ge svar på de övergripande frågeställningarna i Syfteskapitlet. Under 

rubriken Urval återfinns exempel på hur urvalsprocessen gått till och varför. Sist i detta 

kapitel kommer en metoddiskussion som belyser de metoder som använts i utförandet av 

denna studie.  

5.1 Material  
 

I den här uppsatsen har jag valt att huvudsakligen kvalitativt analysera reportagetexter och 

reportageutrymmet med tillhörande bilder i en storstadstidning och en regionaltidning, i 

Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten, för att undersöka om reportaget som genre har 

förändrats från år 2000 till 2011. Jag analyserar två normalveckor de valda åren, med 

normalveckor åsyftas två veckor utan speciella helgdagar som exempelvis midsommar eller 

nyår, detta för att helgdagar kan påverka det reguljära journalistiska arbetet och tidningens 

utformning. Jag valde vecka 11 och 42, under månaderna mars och oktober år 2000 och 2011. 

Denna tidsperiod valdes med tanke på den formatförändring dessa dagstidningar slutgiltigt 

genomförde 2004 och som innebar en rad redaktionella och innehållsmässiga förändringar.  

Jag vill undersöka om reportagegenren förändrats några år efter formatförändringen, då det 

nya formatet är väletablerat, jag vet att det även finns en rad andra faktorer som också kan 

spela in på reportagets eventuella förändring eller icke-förändring såsom den rådande 

ekonomin, ökad konkurrens från tidningar på internet, bloggare med mera, men dessa faktorer 

är inte något den här uppsatsen kommer kunna granska.    

Med den insamlade datan om nyhetsreportagen från DN och GP för de utvalda tidsperioderna 

valde jag att även göra en översiktlig kvantitativ analys för att se om jag kunde påvisa vissa 

tendenser eller trender, och för att se om jag kunde bekräfta eller avfärda påståenden om att 

reportageutrymmet skulle ha minskat efter formatövergången. 

Nedan följer en kort presentation av tidningarna jag valt att granska i denna undersökning. 
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Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är en oberoende liberal daglig morgontidning som grundades 1864 och ges ut 

i Stockholm. År 2010 var upplagan 292 300 exemplar och söndagar 334 000 exemplar.  

Tidningen ägs av Bonnier AB.
37

 

Göteborgs-Posten 

Göteborgs-Posten är en liberal daglig morgontidning som grundades1859. Tidningen ges ut i 

Göteborg och är västsveriges ledande morgontidning. Tidningen hade år 2010 en upplaga på 

227 200 under vardagar och 233 900 söndagar. Den är en del av koncernen Stampen AB.
38

  

5.2 Min reportagedefinition för ett urval 
 

Jag har ställt upp ett antal kriterier för vad som är ett textreportage, baserat på tankegångarna i 

tidigare forskning. Det gör jag för att rent praktiskt kunna kategorisera texterna i materialet 

som antingen ett nyhetsreportage eller texter av annan genre till exempel nyhetsartikeln, 

krönikan, ledaren och så vidare för att slutligen kunna göra en kvalitativ analys av 

reportagetexterna och utformningen av reportaget, specifikt längden på reportaget och 

relationen mellan text och bild. Att göra definitionen var ingen lätt uppgift, då gränserna för 

genren inte är tydliga.  

Ett reportage kräver att reportern är på plats och gör iakttagelser som han eller hon sedan 

skriver om. Dessa iakttagelser gör att reportern sedan kan skildra scener med människor som 

agerar, ofta med beskrivningar av detaljer i miljön som gestaltar något större eller bara ger en 

bild av hur det såg ut och beskrivningar av personerna som fanns på plats.    

Skribenten använder ofta ett personligt språk för att berätta en historia vilket skapar en 

närvaro i texten. Det personliga tonfallet eller språket i en text härstammar från reporterns val 

av iakttagelser, beskrivningar och observationer och reporterns reflexioner, argumentationer 

och funderingar. Reporterreflexioner kan även finnas i andra journalistiska texter som ledare 

och debattartiklar, men är inte nödvändig för reportageformens skull. Däremot är reporterns 

iakttagelser, miljöbeskrivningar och de olika uttrycken för att beskriva dessa iakttagelser en 

förutsättning för att en text ska kunna formas till ett reportage.
39

  

                                                 
37

 Nationalencyklopedin, Dagens Nyheter, NE, 2012, senast läst 2012-06-08, <http://www.ne.se/dagens-nyheter> 
38

 Nationalencyklopedin, Göteborgs-Posten, NE, 2012, senast läst 2012-06-08,< 

http://www.ne.se/g%C3%B6teborgs-posten> 
39

 L J Hultén, Reportaget som kom av sig, JMK, Skrifserie, Stockholm, 1990, s 59 
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Reportage tillåter reportern en större språklig och stilistisk frihet än nyhetsartikelns ganska 

torra och sakliga uttrycksform. Medan nyhetsartikelns rättesnöre är objektivitet och en 

neutralitet så finns inte samma strävan i reportaget.
40

 Zaremba menar att de stora 

reportageskribenterna är vittnen som vet att det inte finns något "objektivt reportage". För vi 

lägger märke till olika saker, det är personligt vad var och en tycker är en viktig iakttagelse 

och "... varje metafor är ett personligt ställningstagande".
41

         

Reportaget bygger som all annan journalistik på verkligheten och får inte vara påhittat. 

De ovanstående kriterierna återfinns olika mycket i olika texter. Ett reportage kan ha olika 

grad av personligt tonfall, med iakttagelser, miljöbeskrivningar och scener. Men de reportage 

jag valt måste i alla fall ha en viss mängd av detta. Längden på dessa reportage har inte spelat 

någon roll för urvalet. 

Jag skiljer på featurereportage och nyhetsreportage. Featurereportage är de artiklar som inte 

direkt är kopplade till dagsaktuella nyheter men ändå är aktuella i tiden, de är ofta längre och 

publiceras vanligtvis i helgbilagorna där det finns mer utrymme för det. De texter jag har valt 

att analysera är nyhetsreportage, de är vanligtvis kortare än featurereportagen. 

Nyhetsreportagen är också i allmänhet kopplade till dagsaktuella nyheter och händelser. 

5.3 Urval 
 

Jag har valt att genom en kvalitativ metod studera sammanlagt 16 reportage, 2 reportage per 

tidning och vecka. Jag har undersökt hela huvudutgåvan av varje utvald tidning förutom 

sportdelen i mitt sökande efter reportage. Sportsidorna granskades inte därför att 

sportjournalistiken skiljer sig avsevärt från nyhetsjournalistiken i övrigt, det är en genre för 

sig och därför kan jag inte analysera dessa på ett jämbördigt sätt. De olika bilagorna har jag 

valt att inte analysera då jag är intresserad av just nyhetsreportagen inuti huvudutgåvan och 

hur det utrymmet förändrats. 

Jag valde ut två artiklar per vecka att analysera, ett helreportage per vecka och tidning, för att 

jämföra reportagen med störst reportagekaraktär, och ett andra reportage per vecka och 

tidning som är antingen hel eller halv. Om det var många halvreportage under veckan i fråga 

har jag som andra reportage valt ut ett halvreportage för att representera hur veckan såg ut, 

under de två veckor då det bara fanns ett halvreportage har två helreportage analyserats.  

                                                 
40

 Zaremba, ”Förord”, i Ouvertyr till livet, Brombergs, 2003, s 7 
41

 ibid 
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5.3.1 Frågor till reportagetexterna 
 

För att kvalitativt besvara de övergripande frågeställningarna i syftesavsnittet ställer jag exakt 

samma frågor till de 16 texterna jag har valt att analysera. Frågorna har valts ut för att ge en 

bild av reportagets förändring vad det gäller utrymme både text- och bildmässigt, fråga 1-2, 

och en bild av de textuella uttrycksformerna och reporterns personliga närvaro i texten, fråga 

3-6. Fråga 1, som mäter texten i tecken räknas utan bildtext och faktarutor. De slutsatser som 

jag har fått i relation bild kontra text, fråga 2, är baserade på visuella uppskattningar och 

empiriska mått med tidningskolumner och uppskattning av ytor. 

Frågorna följer nedan: 

1. Hur lång är texten mätt i tecken? 

2. Hur stora är bilderna i relation till texten? Hur samspelar bild och bildtext med texten? 

Stämmer bild och text överens? 

3. Vilka källor har använts? Är de citerade direkt eller indirekt?  

4. Hur ser valet av anföringsord eller yttrandeverb ut? Neutrala eller mer beskrivande? Får 

källorna vara subjekt och aktörer eller blir de objekt och offer? Används värderande ord i 

iakttagelser och beskrivningar? 

5. Hur är skribenten närvarande i texten, d.v.s., finns journalistens upplevelser, iakttagelser 

och reflexioner med i texten och i sådana fall hur? Med vilka sinnen gör reportern 

iakttagelser? Finns det detaljbeskrivningar? Hur framträder skribenten själv, dolt eller öppet, 

med något personligt pronomen i texten? 

6. Hur är bildspråket uppbyggt, med hjälp av liknelser, metaforer etcetera? Vilka retoriska 

grepp används som till exempel jämförelser? 

5.3.2 Exemplifiering av urvalsprincipen 
 

En del reportage hade mycket personlig närvaro i form av miljöbeskrivningar, iakttagelser, 

beskrivande av händelser i miljön, miljön och människor. Andra hade lite och är till största 

delen en nyhetstext. De texter som bara har en mening iakttagelse i miljön, kallar jag inte 

reportage utan nyhetstext, men de med två eller fler meningar klassar jag som reportage om 

än med en stark nyhetsartikelkaraktär. Reportern i ett reportage måste varit på plats i en miljö, 

genom att han eller hon uttryckligen finns i texten eller bara genom att denne finns indirekt i 
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texten genom sina iakttagelser, miljöbeskrivningar, tankar och reflexioner i vissa fall. Dessa 

beskrivningar av miljön, av personerna som rör sig där, reporterns tankar och själva skeendet 

skapar reporterns närvaro i texten, vilket ger en personlig färg åt innehållet som man uppfattar 

när man läser texten. 

 Hejdå, mamma, nu åker jag till pappa skriven av Peder Svensson och tagen från 

nyhetssektionen i GP den 17 mars år 2000 är ett exempel på vad jag bedömde vara ett 

reportage till skillnad från en nyhetsartikel. I texten finns en tydlig ingång på ett reportage i 

början av texten efter ingressen, med verb i presens vilket ger läsaren en känsla av närvaro i 

händelsernas mitt, och ett reporter jag ”Vi” närvarande i en namngiven miljö. Reportern 

beskriver miljön och sina iakttagelser under en tågresa vilket tar läsaren med på färden. 

”Klockan är kvart i fem på fredagseftermiddagen. Vi står vid spår fem på Hovedbanestationen 

i Köpenhamn. Det är ovanligt mycket barn i alla åldrar på perrongen.” 

Artikeln Majorna är en bra stadsdel skriven av Ingmar Archenholtz och tagen från GP 

torsdagen 16 mars år 2000 är en av artiklarna jag klassade som nyhetsartikel då det var ett 

referat av vad som hände och sades under ett möte på en namngiven plats. Referatet varvades 

med citat från personer som närvarade, men det fanns inga personliga iakttagelser eller 

beskrivningar av miljön, och reportern fanns inte med i texten varken direkt som jag/vi eller 

via sina tankar och iakttagelser. 

”I går kväll samlades ett 30-tal Majornaföräldrar, socialtjänstemän, poliser och politiker för att 

mobilisera de goda krafterna.” ”Samlingsplatsen i går var fritidsgården Karl Johan. Alla var 

överens om att Majorna är en bra stadsdel att bo i.” 

Exempel gränsdragningar: 

I artikeln Pressat läge, skriven av Karolina Vikingsson, från GP 19 oktober 2011 finns endast 

en mening reportagematerial, resten är nyhetsartikel. I denna mening finns en inbakad 

namngiven förflyttning av reportern till platsen, en miljöbeskrivning och scen där den 

intervjuade står bland flyttlådorna i hallen, men det räcker inte. Enligt min definition, behövs 

åtminstone två meningar eller fler. 

”När vi kommer för att träffa chefredaktören Mattias Göransson står han bland flyttlådorna i 

hallen och blir intervjuad av Västnytt.” 

Det tog mig väldigt lång tid att gå igenom mitt material och sovra ut ett reportage från ett 
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icke-reportage. Momentet att genrebestämma texterna man ska analysera kan i vissa fall vara 

lätt och snabbt avklarat, men det var det inte i mitt fall. Men jag hittade med hjälp av tidigare 

forskning försök till definitioner som jag kunde arbeta med. 

Jag valde att dela in reportagen jag hittade i vad jag vill beteckna som hel och halv reportage 

då reportagen var så olika sinsemellan. Helreportagen är oftast längre texter, men inte alltid, 

och har mer av reportagets karaktäristiska såsom personligt tonfall, iakttagelser, 

miljöbeskrivningar, uttrycklig reporternärvaro. Halvreportagen däremot har bara några få 

meningar reportagekaraktär och är oftast till stor del nyhetstexter. 

5.3.3 Helreportage 
 

 En text som innehåller fem meningar och uppåt av reportagekaraktär (exklusive bildtext och 

rubrik) har jag kategoriserat som helreportage. Anledningen till att jag valde just fem 

meningar var att jag fann att fem meningar och uppåt var en bra gräns för när reportaget enligt 

mig började kännas mer som ett reportage, det fanns mer kött på benet att analysera.  Jag är 

medveten om att orden hel och halv är värderande, men när jag delar in i hel och halv är det 

utan att säga att texterna är bra eller dåliga. Ett reportage kan ha fyra meningar som är av 

reportagekaraktär, meningar som väcker oerhörd känsla och som fastnar hos läsaren, även om 

språket i halvreportagen jag fann, i regel inte var så målande och iakttagelserna ganska korta 

och koncisa. Anledningen till att jag velat dela in reportagen i hel och halv är att jag fann det 

nödvändigt att skilja på reportagen som var solklara reportage med många scener och 

iakttagelser på plats och de texter som hade en större nyhetsartikelkaraktär, men ändå hade en 

reporter på plats och iakttagelser från miljön. Helreportaget är i högre grad ett reportage, det 

finns mer miljöbeskrivningar och iakttagelser och reportern är därmed mer närvarande i 

texten. Den graden varierar mellan reportagen, vissa helreportage har fem meningar och en 

annan 19, meningarna är också olika långa. 

Ett exempel på helreportage är Människorna i mörkret skriven av Björn Carlsson från GP den 

17 mars år 2000. En del av en artikelserie som tar upp situationen för de svårt psykiskt sjuka i 

Sverige fem år efter reformen. Reportern har begett sig till Stadsmissionens natthärbärge 

Nattugglan i Stockholm och beskriver sina intryck och de personer han möter där och under 

sin resa därifrån. Fakta varvas med miljöbeskrivningar och scener. Reportagekaraktären löper 

genom hela texten som en löpande röd tråd i det två fullformatsidor långa reportaget. 
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5.3.4 Halvreportage 
 

Färre än fem meningar av reportagekaraktär i artikeln(exklusive bildtext och rubrik) har jag 

klassat som ett halvreportage. De reportagemeningar som finns framstår som få och i vissa 

fall lite bortkomna när största delen av artikeln är nyhetsartikel. Gränserna är inte knivskarpa.  

När det är en relativt lång text som är saklig på nyhetstext manér och då det plötsligt dyker 

enstaka iakttagelser från miljön kan det ibland kännas som om man vill framtvinga en 

reportagekänsla i något som inte är det. 

Exempel halvreportage: Lönestriden stänger apotek skriven av Håkan Andersson från GP 

torsdagen den 19 oktober år 2000 från Politikavdelningen i del 2. Av en lång text som 

tillsammans med bilden täcker den största delen av en fullformatsida är två meningar vad jag 

kallar reportage det vill säga en skildring av två scener med inbakade miljöbeskrivningar där 

personerna handlar på apoteket följt av citat från de här personerna. 

”Bernt Hansson kommer ut i solskenet utanför vårdcentralen, viker ihop det gula receptet och 

går iväg med en laddning mediciner hem till frun med lindring mot diskbråcket.” 

”Lilly Gustavsson står i beige finrock med sin grön-vita plastpåse vid kassan på det lilla 

apoteket i Gråbo.” 

Annars är det många citat från en personalansvarig på en apotekkedja angående att apotekarna 

går ut i strejk och information om apotekarnas villkor och löner. Skribenten verkar ha velat ge 

liv åt ämnet genom att föra in en flyktig reportagekaraktär i en annars väldigt typisk 

nyhetsartikel. 

Jag skiljer även på ett nyhetsreportage som ofta skrivs i samband med en händelse eller nyhet 

av något slag och så kallade porträttreportage, där en person av någon anledning är i centrum. 

5.4 Metod diskussion 
 

Nedan följer en beskrivning av den kvalitativa och kvantitativa metod som använts i det här 

arbetet. 

5.4.1 Kvalitativ metod 
 

För att analysera reportagetexterna har jag använt mig av huvudsakligen en kvalitativ metod 

men även en kvantitativ metod för att ge en snabb och nödvändig överblick av materialet. För 
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den kvalitativa metoden har jag valt en massmedieretorisk analysmodell, där en textanalys 

görs enligt den antika retorikens mall för hur ett bra tal ska skapas.
42

 Ett bra tal som på ett 

övertygande och fångande sätt framför sitt budskap skall ge svar på de sex kardinalfrågorna 

som börjar med frågeorden vad, vem var, när hur, varför. En massmedieretorisk textanalys 

och frågorna man ställer till texten ska vara som nycklar för att öppna upp oanade kunskaper 

om texten, och även dess sammanhang eller kontext. Jag har valt denna metod för att kunna 

gå in på djupet i reportaget som textform för att få en indikation på om genren förändrats.  

Jag vill även ge en bild av om användningen av utrymmet för reportaget har förändrats, med 

tanke på textens längd, bildens storlek kontra textens, för att se hur textreportaget som helhet 

har utvecklats under den valda tidsperioden, men mitt främsta fokus ligger på textanalysen. 

Varje text är unik, en skribent skriver aldrig exakt likadant som en annan, även om det är 

samma genre. Därför måste hänsyn tas till det individuella uttrycket  i genomförandet av 

textanalysen även om nyhetsproduktionen och dess villkor till viss gräns styr uttrycket.
43

 Vad 

det gäller resultatets giltighet så är antalet analyserade texter inte stort och antalet tidningar 

jag valt att analysera är bara två. Om jag hade haft mer tid hade jag analyserat fler veckor och 

fler tidningar. Men min avsikt är inte att göra en stor kvantitativ studie som ger den breda 

bilden med många analysenheter utan jag vill gå på djupet i ett antal exempel för att se om jag 

hittar mönster som visar på en tendens som man eventuellt kan vidareutveckla i en större 

studie i framtiden. 

5.4.2 Kvantitativ metod 
 

Även om avsikten inte är att göra en stor kvantitativ studie så behövdes en enkel översikt över 

hur reportagets utrymme förändrats. När insamlingsfasen av reportage var färdig och 

kategoriseringen av materialet i hel och halvreportage var på plats, gjorde jag därför en 

kvantitativ sammanställning av antalet hittade reportage per vecka och tidning i tabellform, 

där även antalet hel och halvreportage räknades samman. En årsvis sammanställning med 

både DN och GP utfördes även för att ge svar på frågan hur utrymmet för reportaget 

förändrats över den utvalda tidsperioden. Resultatet av sammanställningarna finns presenterat 

i tabeller i Resultatavsnittet. Den kvalitativa analysen är ett bra instrument för att gå på djupet, 

men en kvantitativ översikt gav en samlad bild av materialet. Den kvantitativa 

innehållsanalysen är ett användbart verktyg när man ska besvara frågor som har med olika 

                                                 
42

 K Lundgren, B Ney och T Thurén,  Nyheter – att läsa tidningstext, Ordfront förlag, Stockholm, 1999, s 55 
43

 ibid., s 53 
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”innehållsliga kategorier” i ett material att göra som hur ofta något förekommer i ett material 

eller hur stort utrymmet något får i tid eller rum. 
44

 Från början hade jag även tänkt jämföra 

längden på alla reportage som hittades, det gick inte då alla reportage inte fanns tillgängliga 

digitalt i databasen Mediearkivet Retriever. Det stora antalet hittade reportage gjorde att jag 

inte kunde manuellt räkna antalet tecken, det fanns inte tillräckligt med tid. Många texter hade 

jag endast i form av fotade tidningssidor, från de tidningar som jag hade tillgång till i 

mikrofilm från Kungliga Biblioteket.  

  

                                                 
44

 P Esaiasson, M Gilljam, H Oscarsson och L Wängnerud, Metodpraktikan konsten att studera samhälle, individ 

och marknad, Norstedts Juridik, Vällingby, 2010, s 223 
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6 Resultat och Analys  
 

Avsnittet innehåller först en snabb kvantitativ översikt och analys av textmaterialet i 

undersökningen för att få en bredare helhetsbild, och sedan följer den kvalitativa delen av 

materialet, med de fullständiga textanalyserna och den analys och resultatredovisning som är 

en följd av dessa textanalyser. I tabellerna i detta avsnitt ingår enbart reportagen hittade i 

huvuddelarna av dagstidningarna och inte de olika bilagorna då de inte är en del av 

undersökningen. 

6.1 Översikt över undersökta texter 
 

När man ska göra en analys på djupet och samla information och data för att kunna uppnå 

något resultat och därefter dra några slutsater är det bra att ha en översikt över materialet som 

ska studeras. 

Tabell 1, nedan, visar det totala antalet reportage per vecka och i kategorierna helreportage 

och halvreportage för tidningarna GP och DN under de valda tidsperioderna.  

 

Tidning Datum Hel Halv Total 

GP Mars 2000, v11 17 8 25 

GP Oktober 2000, v 42 15 1 16 

GP Mars 2011, v11 8 5 13 

GP Oktober 2011, v 42 13 1 14 

DN Mars 2000, v11 19 15 34 

DN Oktober 2000, v 42 15 17 32 

DN Mars 2011, v11 10 12 22 

DN Oktober 2011, v 42 18 7 25 

Total   115 66 181 
Tabell 1. Översiktlig tabell för kategoriserade reportage för 2000 och 2011 för DN och GP 

 

6.1.1 Reportage översikt för Göteborgs-Posten 
 

Följande tabell visar antalet reportage hittade enligt min definition i Göteborgs-Posten under 

den valda tidsperioden, alltså vecka 11 och 42 i mars och oktober, under åren 2000 och 2011. 
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Tabell 2. Översiktlig tabell för kategoriserade reportage för GP för 2000 och 2011 

 

6.1.2 Reportage översikt för Dagens Nyheter 
 

Tabellen visar antalet reportage hittade enligt min definition i Dagens Nyheter under den 

valda tidsperioden, alltså vecka 11 och 42 i mars och oktober, under åren 2000 och 2011. 

Tidning Datum Hel Halv Total 

DN Mars 2000, v11 19 15 34 

DN Oktober 2000, v 42 15 17 32 

DN Mars 2011, v11 10 12 22 

DN Oktober 2011, v 42 18 7 25 

Total 62 51 113 
Tabell 3. Översiktlig tabell för kategoriserade reportage för DN för 2000 och 2011 

 

6.2 Kvalitativa resultat och analys 
 

För att besvara de frågor jag har i Syfteavsnittet har ett urval av 16 reportage gjorts för att 

studera och analysera dem på djupet. Kriterierna för hur eller varför dessa valdes presenteras i 

Metodavsnittet (Min reportagedefinition för ett urval). 

De reportage jag har valt att analysera i DN:s och GP:s huvuddelar är följande: 

 

1. Människorna i mörkret, Björn Carlsson, GP, Politik, s 30, fredag, 17 mars 2000 

2. Gammal tipp kan bli golfbana skriven av Eleonor Ekström-Frisk, publicerad i GP, Del 

1 Göteborg, s 7, söndag, 19 mars 2000 

3. En blues för de utslagna - Metalls förre ombudsman skriver om sitt liv på det sluttande 

planet, Håkan Andersson, GP, Politik, s 26, måndag, 6 oktober 2000 

4. Djävul eller ängel – Ledin brinner ännu för musiken - ibland, Johan Lindqvist, GP, 

Kultur, s 56, lördag, 21 oktober 2000 

5. Hawazawa, 82, får börja om, KJ Bondeson, GP, Nyheter, s 6-7, måndag, 14 mars 2011 

6. Vardag i verkstaden skriven av Eleonor Ekström- Frisk, GP, Nöje, s 66. torsdagen den 

17 mars år 2011 

Tidning Datum Hel Halv Total 

GP Mars 2000, v11 17 8 25 

GP Oktober 2000, v 42 15 1 16 

GP Mars 2011, v11 8 5 13 

GP Oktober 2011, v 42 13 1 14 

Total 53 15 68 
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7. Långa dagar i oviss väntan, Gabriel Byström, GP, Nyheter, s 50-51, måndag, 17 

oktober 2011 

8. Anna Ternheim har hittat lugnet skriven av Katarina Andersson och publicerad i GP, 

Kultur, s 96, lördagen den 22 oktober 2011 

9. Hennes son dog i ett bakhåll, Erik Ohlsson, DN, Nyheter, s A9, tisdag, 14 mars 2000 

10. Mästare från KTH utvecklar javamotor skriven av Lars Ahnland, publicerad i DN, 

Ekonomi, s A12, tidsdagen den14 mars år 2000 

11. Clinton solkade ner ämbetet, Mats Carlbom, DN, Nyheter, s A13, fredag, 20 oktober 

år 2000 

12. Nätpyramid lovar storvinst skriven av Peter Sandberg, publicerad i DN, Ekonomi, s 

C4, onsdagen den 18 oktober år 2000 

13. En bild av livet före Tsunamin, Torbjörn Petersson, DN, Nyheter, s 12-15, onsdagen 

den 16 mars 2011 

14. Nu ska gruset väck skriven av Gunnar Sörbring, publicerad i DN, Nyheter, s 21 

onsdagen den 16 mars år 2011 

15. Stillsam tillfredställelse efter jublet i Tripoli, Erik Ohlsson, DN, Nyheter, s  8-9, 

lördag, 22 oktober 2011 

16. Affischerna som skakar om det schweiziska valet skriven av Jan Lewenhagen, 

publicerad i DN, Världen, s 22, lördagen den 22 oktober år 2011  

6.2.1 Kvalitativ analys av GP:s reportage  
 
GP år 2000 
 

Den första texten har frågorna utskrivna, för övriga står enbart frågornas siffror utsatta. 

 
TEXTANALYS 1  

Människorna i mörkret publicerad fredagen den 17 mars år 2000, skriven av Björn Carlsson: 

Reportaget är ett helreportage enligt min klassifikation. Det är nästan två fullformatsidor i 

omfattning, varav en är förstasidan i del två i avdelningen Politik. Reportaget är del ett av fyra 

i en serie om situationen för de svårt psykiskt sjuka i Sverige fem år efter psykiatrireformen. 

Miljön är ett natthärbärge för hemlösa i Stockholm. Efter textens slut på förstasidan står det 

”Reportaget fortsätter på sidan 30” vilket visar att redaktionen själva ansåg att det var ett 

reportage. Förstasidan täcks av en stor bild med en bildtext på höger sida om bilden. Under 

bilden finns en fet och stor rubrik ”Människorna i mörkret”. På sida två av reportaget finns 

ännu en bild med bildtext under och en faktatext på höger sida om bilden med rubriken ”Värst 
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i Stockholm” med statistik från Stockholm om uteliggare. Det finns ytterligare två faktatexter 

med statistik från Göteborg och Malmö på samma sida varvat med resten av texten.  

 

1. Hur lång är texten mätt i tecken? 

Texten är 7765 tecken.
 

2. Hur stora är bilderna i relation till texten? Hur samspelar bild och bildtext med 

huvudtexten? Stämmer bild och text överens?
 

De två bilderna utgör ungefär hälften av reportageutrymmet. Bilderna återspeglar temat väl. 

Förstasidans bild är mörk vilket samspelar bra med texten, bilden är mörk med undantag av 

en riktad ljuskälla som belyser en av de intervjuade och en av de som levt i mörkret.  Bilden 

på sida två föreställer en av de hemlösa som förekommer i reportaget när han och en till man 

äter stående från en tallrik, en kvinna håller ut en tallrik åt deras håll vilket visar att de blir 

hjälpta och att mannen förmodligen är hungrig som äter stående.  Bildtexterna upprepar 

innehåll från huvudtexten och kommer med lite ny information i form av citat och statistik. 

3. Vilka källor har använts? Är de citerade direkt eller indirekt? 

Skribentens källmaterial är till stor del det reportern ser i miljön och de han träffar där. Han 

talar med två hemlösa och beskriver dem och deras historia, han pratar med chefen för 

natthärbärget Nattugglan där reportaget utspelar sig. Faktarutorna och statistiken i reportaget 

kommer från socialstyrelsen, Räddningsmissionen och Göteborgs stad. 

4. Hur ser valet av anföringsord eller yttrandeverb ut? Neutrala eller mer beskrivande? Får 

källorna vara subjekt och aktörer eller blir de objekt och offer? Används värderande ord i 

iakttagelser och beskrivningar? 

Yttrandeverbet är det neutrala ”säger” eller finns inte utsatt alls. Källorna får vara subjekt och 

aktörer. Inga värderande ord används i iakttagelser och beskrivningar. 

Hur är skribenten närvarande i texten, dvs., finns journalistens upplevelser, iakttagelser och 

reflexioner med i texten och i sådana fall hur? Med vilka sinnen gör reportern iakttagelser? 

Finns det detaljbeskrivningar? 

5. Journalistens upplevelser, iakttagelser och reflexioner finns med i texten. Skribenten 

beskriver sina iakttagelser och upplevelser av vad som händer i miljön genom att beskriva de 
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detaljerat i så kallade scener. 

"Inne i natthärbärgets kvällssken arrangerar värmeljusens lågor ett skuggspel på väggarna. 

Det är lugnt. Seinfeld på tv. Män som lunkar mellan rummen i den gamla skolans högvälvda 

korridorer. Män som ibland ropar åt varandra mellan rummen.- Hörrudu, din jävla pedofil" 

I dessa händelsebeskrivningar bakar skribenten in miljöbeskrivningar, "män som lunkar i den 

gamla skolans högvälvda korridorer." Skribenten varvar målande beskrivningar med 

information och fakta han säkert till stor del fått på plats i härbärget av de han träffar. 

Upplevelserna syns i ordval och iakttagelser, och uttryckligen på ett ställe i texten. 

"De gamla skollokalerna ger en känsla av institution, men möblerna - de gamla lamporna, 

trasmattorna, tavlorna - raderar bort en del av institutionsatmosfären." 

Även reporterns reflexioner eller tankar finns i texten. Reporterns tankar i texten visar på en 

medkänsla hos reportern med de han träffat, efter vad han har sett och upplevt på plats. 

"Ensamheten är nog värst. De som lever på gatan litar inte på varandra. Vem gör det i en 

situation när man kämpar för att överleva. Och vem gör det när man är full av knark, alkohol 

eller kämpar för att hålla hjärnspökena på avstånd." 

Han berättar två hemlösa personers historia, han tar oss med när han talar med dem, han 

beskriver sina iakttagelser, beskriver hur personerna ser ut och talar om vad de säger i direkta 

citat. 

"När William Hommberg lite senare sitter på samma plats bakom krukväxten lutar han sig 

framåt så vi ser varandra tydligt. Hans blick är suddig. William är inte fri från sitt missbruk, 

men han pratar klart och redigt." 

Reportern använder synen och hörseln för sina iakttagelser. Skribenten framträder stillsamt 

men tydligt i texten som "vi" i en platsnärvaroangivelse, ett "vi" som upprepas ett fåtal 

gånger, men enbart i samtal och interaktion med de han träffar och pratar med. En hemlös 

man talar till skribenten och i texten står det hur den hemlösa mannen "pekar mot mig". 

6. Skribentens val av ord skapar en mörk och dramatisk stämning med början från rubriken då 

orden i sig innehåller ett mörker. "Människorna i mörkret", i första meningen i ingressen står 

det "Allt fler psykiskt sjuka driver omkring på gatan - i storstädernas helveten.” "de hemlösa 

"försvinner ut i vinternatten". "Inne i natthärbärget kvällssken arrangerar värmeljusens lågor 
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ett skuggspel på väggarna.". Sista meningen lyder "Han vinglar berusad ut ur stationen, några 

skrattar åt honom, innan han slukas av den stumma natten." Det finns även ord som visar på 

osynlighet. Istället för att bara beskriva en av de hemlösas utseende rakt upp och ner står det 

att något skymmer personens utseende följt av en beskrivning av utseendet, "En krukväxt 

skymmer ibland hans ansikte och man ser bara den rutiga flanellskjortan, inte det grånande 

håret, mustaschen, de stålbågade glasögonen och de vänliga ögonen." De här ordvalen skapar 

en metafor för hur mörkt och jobbigt livet är för de hemlösa och psykiskt sjuka, hur osynliga 

de och deras värde är för oss andra i samhället, med undermeningen att de glömts bort och 

skyfflats undan. 

Skribenten använder den retoriska frågan, en reflexion gömd i en fråga, som ska få läsaren att 

fundera över hur han eller hon hade reagerat i samma situation: 

 "De som lever på gatan litar inte på varandra. Vem gör det i en situation när man kämpar för 

att överleva. Och vem gör det när man är full av knark, alkohol eller kämpar för att hålla 

hjärnspökena på avstånd." 

TEXTANALYS 2 

Gammal tipp kan bli golfbana skriven av Eleonor Ekström-Frisk, publicerad i GP söndagen 

den 19 mars år 2000 

Reportaget är ett halvreportage enligt min klassifikation och publicerades i sektionen Nyheter, 

Göteborg. Reportaget handlar om att en gammal tipp eventuellt ska bli en golfanläggning i ett 

naturområde och reportern har varit på plats i området.  

1. Texten är 3987 tecken inklusive blanksteg, 3368 utan. 

2. Den enda bilden utgör en tredjedel av reportageutrymmet . Bild och bildtext återspeglar 

huvudtexten.  

3. Reportern har talat med och träffat en handläggare från miljöförvaltningen och 

stadsarkitekten från stadsbyggnadskontoret och talat med en representant för företaget som 

ska bygga golfbanan. Det finns direkt citering. 

4. Yttrandeverben är neutrala: säger, förklarar och berättar. Källorna får vara subjekt och 

aktörer. Det finns inga värderande ord i de få iakttagelser som finns. 

5. Skribenten är närvarande i texten genom sina iakttagelser i två meningar, beskrivningar av 
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hur personerna agerade i miljön: ”... säger Binella Nezic, när hon på plats i Välen inspekterar 

området tillsammans med distriktsarkitekt Ole Örnskär från stadsbyggnadskontoret.” och 

”Med den stora kartan i näven banar de sig väg genom den tättväxande vassen, ett stenkast 

ifrån Stora ån.”Reportern gör sina iakttagelser med synen. Skribenten själv framträder inte 

uttryckligen i texten. Texten består till stor del av citat från källorna och fakta kring 

bygglovsprocessen för golfbanan. 

6. Det finns inget bildspråk. 

TEXTANALYS 3 

En blues för de utslagna - Metalls förre ombudsman skriver om sitt liv på det sluttande 

planet skriven av Håkan Andersson och publicerad i GP måndagen den 16 oktober år 2000. 

Reportaget är ett helreportage enligt min klassifikation. Det täcker en stor del av en 

fullformatsida, och finns i del två under avdelningen Politik. Det utspelar sig under ett möte 

med före detta ombudsmannen till Metall, Magnus Eriksson i Mariestad med anledning av en 

bok han skrivit som handlar om hur han gick ner sig i sprit och droger, men tog sig upp igen. 

Det finns inte ett samspel med den övriga sidan. Lodrätt längs hela vänstersidan finns spridda 

nyhetsnotiser. Längst ner på sidan finns en kortare artikel "Winberg planerar EU-lektion på 

kvinnodagen nästa år". 

 

1. Texten är 6317 tecken. 

2. Bilden utgör nästan en tredjedel av reportageutrymmet. Samspelet mellan bild och text är 

inte starkt. Det enda fotot visar hur huvudpersonen i reportaget ser ut, men är annars ganska 

intetsägande om textens ämne.  När man läst texten så nämns det att Magnus sitter på en 

brygga med hunden och berättar om sin historia och fotot visar Magnus på bryggan stämmer 

bild och text överens. Bildtexten berättar samma sak som texten förutom två saker, ”Djupa 

vatten.” står det och man förstår inte av texten vad det betyder och sedan står det ”Resultatet 

är boken "Nattsvart", en blues kring Vadsbobygden.” och Vadsbobygden nämns inte i 

huvudtexten. 

3. Källorna som använts i reportaget är huvudpersonen Magnus Eriksson, händelser och 

beskrivningar ur hans självbiografiska bok "Nattsvart" och två personer reportern möter ur 

Magnus gamla kompisgäng som sitter på bänken bakom järnvägsstationen och dricker öl.  

Människorna är citerade direkt, men boken indirekt.   
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4. Valet av yttrandeverb är mestadels neutrala, ”säger” eller så finns det inte alls. På ett ställe 

står det ”ryser” och ett annat ”menar”, vilka då är beskrivande inte neutrala. På ett ställe är 

yttrandeverbet säger neutralt men iakttagelsen efter gör att det blir beskrivande: "säger han på 

en norrländska som känns varm.” 

5. Skribentens iakttagelser finns med och lite upplevelser, dock inga reflexioner. 

Iakttagelserna består mestadels av enkla beskrivningar av miljön och beskrivningar av 

Magnus Eriksson. Miljöbeskrivningarna är inte många och inte så utförliga. Det finns en 

beskrivning av ett hus vid Göta Kanal där Magnus befann sig när han mådde som sämst och 

var nerdrogad. ”Där vid Göta kanals vackra vindlingar ligger det gula trevånings stenhuset 

Norrkvarn. En gång ett imponerande spannmålsmagasin vid vattnet.” Och en beskrivning av 

röran där inne. ”När vi tittar in vittnar en obeskrivlig röra av något som plötsligt tog slut. 

Oöppnade delgivningsbrev från kronofogden blandas med hovrättsdomar för 

urkundsförfalskning och den andra utvidgade upplagan av Nils Bejerots Narkotikabok.” 

Sinnena som används är mestadels synen, i en iakttagelse används hörseln då huvudpersonens 

skratt beskrivs som bullrigt. "Magnus står i brun hatt, blå mobil mot röd skjorta och brun 

slips. Han trivs och skrattar bullrigt åt skämten, trots att vi kompromissade starkölen till en 

folköl till lunchen på kineskrogen.” 

Skribenten framträder öppet som en del av ett "vi" på tre ställen, i interaktion med 

huvudpersonen och i förflyttning från en miljö till en annan. "trots att vi kompromissade 

starkölen till en folköl till lunchen på kineskrogen.” Magnus tolvåriga border-collien Birra 

("enda kvinnan som inte svikit mej") har redan kravlat upp i bagaget när vi tar bilen och far 

mot Lyrestad.” ”När vi tittar in vittnar en obeskrivlig röra av något som plötsligt tog slut.” 

6. Det finns lite bildspråk i form av metaforer: ”Magnus Eriksson tar en klunk öl hos den 

ständiga kommittén på skuggsidan bakom stationen. ”skuggsidan bakom stationen” kan tolkas 

som den mörka sidan av livet och ”den ständiga kommittén” förstod jag inte först, men det är 

alkoholisterna som sitter där, ordvalet kommitté har säkert valts som en association till att 

Magnus förut var politiker. På ett ställe står det att ”Magnus sitter med hunden på en brygga 

och berättar om dimman han gick in i” och dimman står för något slags icke-existens och 

livsmörker. 

TEXTANALYS 4 

Djävul eller ängel – Ledin brinner ännu för musiken – ibland skriven av Johan Lindqvist, 

publicerad i GP lördagen den 21 oktober 2000 
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Reportaget är ett helreportage enligt min definition. Reportaget handlar om artisten Tomas 

Ledin som släppt en ny skiva, och bygger på en intervju som utförs på en restaurang.  Det 

publicerades i avdelningen Kultur. 

1. Texten är 5548 inklusive blanksteg, 4584 utan. 

2. Den enda bilden utgör lite mindre än en tredjedel av reportageutrymmet. Bild och bildtext 

samspelar väl med huvudtexten. Bild och text stämmer överens. 

3. Källan är huvudsakligen citat från Tomas Ledin, men även fakta om nya skivan och Ledins 

musikhistorik. Tomas Ledin är citerad direkt. 

4. Yttrandeverben i texten är ”svarar” och ”menar” vilka är neutrala. Det finns värderande ord 

i iakttagelserna: ”Ledin anländer till Trädgår'n välansad, välmående…”. 

5. Skribenten är närvarande i texten genom sina iakttagelser och reflektioner. Iakttagelserna är 

skrivna som scener ”Krögaren frågar om han uppskattade kockknivarna som skickats 

upp som present. Tomas Ledin nickar och ler jakande till svar.”. Största delen av texten är 

citering av Ledin och ett berättande av fakta och historik.  Reportern gör iakttagelserna med 

synen. Skribenten framträder i texten som ”jag” och vi”.  

6. Det finns inget bildspråk. Skribenten använder sig av det retoriska berättargreppet kontrast, 

till exempel när en jämförelse görs mellan den unga Tomas Ledins musik och den han gör nu. 

GP år 2011 
 

TEXTANALYS 5 

Hawazawa, 82, får börja om skriven av KJ Bondeson, publicerad i GP måndagen den 14 

mars 2011 

 

Reportaget är ett helreportage enligt min klassifikation. Det handlar om skalvet i Japan och är 

nästan två sidor i omfattning. Till vänster finns texten och större delen av artikeln består av en 

stor rektangulär bild och fyra små bilder precis under den. Längst till höger på höger sida 

finns en nyhetskolumn på samma ämne. Det publicerades i sektionen Utland, den dagen var 

det totalt sex sidor som handlade om skalvet i Japan. 

1. Texten är 3176 tecken inklusive blanksteg. 

2.  Bildinnehållet täcker två tredjedelar av reportageutrymmet. Bild, bildtext och huvudtext 
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stämmer överens. Bilderna återspeglar miljöbeskrivningarna i texten. Bildtexten upprepar 

enbart det reportagetexten säger. 

3. Reportaget handlar om konsekvenserna av flodvågen i Japan för människorna där. Två av 

alla de människor som påverkas har intervjuats, fru Shuzuki och Hawazawa Noboro. På ett 

ställe är det direkt citering, på ett annat är det indirekt. 

4. Det finns två neutrala anföringsverb, säger och berättar. Källorna är subjekt och aktörer, de 

arbetar i texten aktivt för att bringa ordning i tillvaron efter katastrofen. Inga värderande ord 

används i iakttagelser och beskrivningar. 

5. Skribenten finns närvarande i texten genom sina upplevelser, iakttagelser och reflexioner. 

Reportern är på plats i Japan och beskriver det han ser händer i miljön, och hur 

huvudpersonerna beter sig. Skribenten beskriver sin upplevelse av att fru Shuzuki ”är trots allt 

på ganska gott humör” Reportern reflekterar över att ”skadorna i Katakai ger en antydan om 

hur illa läget måste vara i de värst drabbade områdena.” Skribenten iakttar och beskriver hur 

fru Shuzuki och hennes grannar beter sig och föremål i miljön: 

”Hon pratar och skämtar med sina grannar samtidigt som de bär ut blöta och nedkletade 

inventarier från sina hus. Hon har gummistövlar på fötterna. Byxorna är leriga upp till knäna.” 

Reportern gör iakttagelser med synen. Skribenten gör detaljbeskrivningar i miljön av båtar 

och möblemang som hamnat i flodvågens väg.  Skribenten framträder inte med ett personligt 

pronomen i texten, men det finns en bildbyline med reporter och fotografs namn över vilken 

det står ”GP.s utsända”. 

6. Skribenten väljer vilka iakttagelser han ska skriva om och man kan tolka detaljen med båtar 

som ligger upp och ner i vattnet som en metafor för liv som vänts upp och ner och som nu ska 

vändas på rätt köl. 

”Nere i fiskhamnen ligger flera båtar upp och ned i vattnet. Också här pågår ett intensivt 

arbete med att rädda vad som räddas kan, och att snabbt rensa bort det som för alltid är 

förstört. Två stora kranbilar arbetar från kajkanten med att lyfta fiskebåtarna på rätt köl.” 

Det retoriska greppet tretal används, vilket innebär att man för rytmisk harmoni och slagkraft 

skriver saker i omgångar av tre, används en gång. ”Det kommer att ta veckor, månader, 

kanske år innan husen är sig lika igen.” 
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TEXTANALYS 6 

Vardag i verkstaden skriven av Eleonor Ekström- Frisk, publicerad i GP torsdagen den 17 

mars år 2011 

Reportaget är ett halvreportage enligt min klassifikation och publicerades i sektionen Nöje. 

Det handlar om keramikern Elisabeth Billander och utspelar sig i hennes verkstad då hon är 

aktuell i en utställning om konstnärer, deras verkstad och relation till konstmaterialet. 

Reportaget täcker cirka en och en fjärdedels tabloidsida. 

1. Texten är 3682 inklusive blanksteg, 3084 utan. 

2. Fyra av sju kolumner består av bildmaterial, alltså över hälften av reportageutrymmet. Bild 

och bildtext återspeglar huvudtexten, men kommer också med lite mer information. Bild och 

text stämmer överens. 

3. Huvudkällan är konstnären, Elisabeth Billander och reporterns iakttagelser på plats. Källan 

är citerad direkt och indirekt. 

4. Yttrandeverben är neutrala: ”säger” och ”förklarar”. Källorna får vara subjekt och aktörer 

och inga värderande ord används i iakttagelserna. 

5. Skribenten är närvarande i texten genom sina iakttagelser av detaljer i verkstaden och en 

kort scen,”… säger hon och håller upp en vit lampskärm med svarta keramikbollar trädda på 

den gula sladden.” Iakttagelserna finns i fyra meningar och därför är reportaget ett 

halvreportage: ”På en hylla intill det gemensamma fikabordet står en samling lampskärmar. 

En stapel med rödbruna oglaserade skärmar och en stapel med skärmar av vit, glaserad lera 

som hon ringlat eller tummat och modellerat ihop.”  Reportern gör sina iakttagelser enbart 

med synen. Skribenten själv framträder inte uttryckligen i texten. 

6. Det finns inget direkt bildspråk som metaforer, liknelser etcetera. 

TEXTANALYS 7 

Långa dagar i oviss väntan skriven av Gabriel Byström, publicerad i GP den 17 oktober 2011 

Reportaget är ett helreportage enligt min klassifikation. Reportaget är på två helsidor och 

handlar om de svenska journalisterna, Johan Persson och Martin Schibbye som sitter 

fängslade i Etiopien, artikeln skrivs i samband med att deras rättegång börjar dagen efter. Det 

finns en stor bild och två små. Det finns en stor puff och bild på framsidan av hela tidningen 
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för reportaget. Det finns ingen bildbyline. Reportaget finns i sektion Kultur, del tre. 

1.7658 inklusive blanksteg. 

2. Bildtext och bilder samspelar bra med texten, de återkopplar bra till texten men kommer 

även med ny information. Den stora bilden föreställer fängelset utifrån, de andra föreställer 

frun till en av journalisterna och en bild på tidningen The Ethiopian Heralds framsida där 

svenskarna förekommer. 

3. Vad det gäller källor så har skribenten träffat och talat med Martin Schibbyes fru Linnea, 

hans mamma och Johan Perssons pappa Kjell Persson och Sveriges ambassadör Jens 

Odlander. Reportern har gjort en grundlig research, om händelserna då journalisterna greps, 

att de fick korrekt och snabb vård efteråt för sina skador, hur fängelset är uppbyggt och 

fungerar. Det framgår inte hur han fick sin information. Källorna är citerade direkt och 

indirekt. 

4. Skribenten använder neutrala anföringsverb som säger och berättar. Inga värderande ord 

används i iakttagelser och beskrivningar. Källorna beskrivs inte, och därmed blir de varken 

subjekt och aktör eller objekt och offer, utan skribenten återberättar enbart vad de säger. 

5. Skribenten är närvarande i texten genom sina iakttagelser, reflektioner och åsikter. Miljön 

utanför fängelset och händelserna där beskrivs målande, murar med taggtråd som sträcker sig 

längs med fängelset och dammet som yr från taxin som reportern underförstått kom med. 

Eftersom skribenten och fotografen antagligen inte får gå in i fängelset finns det inget inifrån 

fängelset. ”Reportern gör iakttagelser med sinnena, syn, och hörsel, trafiken är ”tung och 

öronbedövande”. 

I början och slutet av texten kommer skribenten med en analys, sina egna åsikter: 

”Men, Johan Persson och Martin Schibbye är inga terrorister. Deras avsikt var inte att bege sig 

in i den oljerika Ogadenprovinsen för att slåss mot den etiopiska staten. Johan Persson och 

Martin Schibbye är journalister...”  Angående att utrikesministern inte vill bli intervjuad 

skriver reportern ”Det är naturligtvis ett svepskäl för att slippa svara på besvärande frågor.” 

Skribenten framträder på ett ställe med det personliga pronomenet ”Vi”: ”Vi talar med hans 

fru Linnea, hans mamma Karin och Johans pappa Kjell.” 

6. Det finns bildspråk på ett ställe, en indirekt liknelse. ”En stad i staden där fångarna väljer 



33 

 

sina egna ledare.” Det retoriska greppet upprepning används för slagkraft. 

 ”Om detta har den svenske utrikesministern Carl Bildt inte sagt ett ord. Om detta har den 

svenske utrikesministern, som tidigare var styrelseledamot i Lundin Petroleum och etiskt 

ansvarig, inte velat låta sig bli intervjuad.” 

TEXTANALYS 8 

Anna Ternheim har hittat lugnet skriven av Katarina Andersson och publicerad i GP 

lördagen den 22 oktober 2011 

Reportaget är ett helreportage enligt min klassifikation och publicerades i sektionen Kultur. 

Det handlar om en person, artisten Anna Ternheim och hennes musik, då hon släpper en ny 

skiva kort efter intervjutillfället, men även intervjumiljön, den berömda restaurangen Katz i 

New York beskrivs.  

1. Texten är 5187 tecken inklusive blanksteg. 

2. Det finns en stor bild som täcker lite mer än halva reportageutrymmet på en och två tredje 

delars sida, och en liten bild som föreställer Anna Ternheims ansikte ovanför ett citat som 

finns insprängt i texten för att göra texten läsvänligare. Rubriken säger att Anna har hittat 

lugnet, men för betraktaren av det stora fotot verkar hon mest distanserad från oss, mycket för 

att hon tittar åt sidan och är en bit ifrån fotografen, så man får inte någon känsla av lugn från 

henne. Även i den lilla bilden tittar Anna åt sidan.  Jag tycker inte att bilderna samspelar så 

bra med rubriken och texten. De säger inte direkt emot texten, men de återspeglar den inte 

heller. 

3. Den uppenbara källan är Anna Ternheim själv, då det helt uppenbart är en intervjusituation 

på en restaurang. Hon är den enda uppenbara källan, reportern har säkert gjort research inför 

mötet, för att ta reda på mer om den nya skivan och så vidare. Anna är citerad direkt och 

indirekt. 

4. På ett ställe används ett neutralt yttrandeverb, ”säger”, och på ett annat ett beskrivande, 

”skrattar” annars finns det inget yttrandeverb efter citaten. Ternheim får vara ett subjekt och 

en aktör. 

5. Reportern är närvarande i texten genom sina iakttagelser, och skildrar scener, vad Anna 

Ternheim gör under intervjun och på ett ställe vad som sker i miljön, dessa scener varvar 

skribenten med rena citat och faktapartier om Ternheims nya skiva och information som 
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antagligen kommit fram under intervjun. Reportern använder sinnena syn och lukt i sina 

iakttagelser. 

”Korvoset ligger tungt över Katz´s lokaler nu när lunchtimmen har startat. Anna Ternheim 

sniffar med näsan i luften och kränger av sig sin tunga skinnjacka. Hon sträcker ut 

högerhanden och spretar med fingrarna.”– Det var så himla dumt, säger hon och visar upp 

handen. Jag ramlade omkull på cykel och skadade mig.” 

Skribenten framträder i samma mening både som ”GP” och ”Vi”: 

”På måndag släpps Anna Ternheims nya platta - inspelad i countrymeckat Nashville. - Den 

känns helrätt i kroppen, berättar hon för GP, när vi träffas på ett klassiskt korvhak i New 

York.” 

6. Det finns inte något bildspråk. Det finns inga uppenbara retoriska berättargrepp. 

 

6.2.2 Kvalitativa Resultat av Analys  
 
GP 2000   
Det fanns fler reportage enligt min definition år 2000 och fler helreportage vilket innebär att 

det är vanligare år 2000 att det finns en högre grad av reporterns personliga närvaro i texterna. 

Texten i reportagen är oftare lika stor som bilden eller större. Istället för stora språkliga 

skillnader fann jag många likheter mellan åren. Båda åren är yttrandeverben oftast neutrala, 

det var ovanligt med värderande ord i texterna, sinnena som används mest är synen, och 

hörseln. Båda åren är det ovanligt med bildspråk och att reportern syns med ett personligt 

pronomen i halvreportagen. Antalet halvreportage var det inte en så stor skillnad på mellan 

åren om man ser till antalet halvreportage i förhållande till antalet hittade reportage i sin 

helhet. 

GP 2011 
Bilderna i helreportagen är betydlig större i relation till texten. Det är lite vanligare med texter 

där det står enbart ”GP” som uttrycklig reporter i texten, i tre texter mot en år 2000.  

Reportern är när det finns en uttrycklig reporter mer passiv och en standardfras ”När vi 

träffas…” eller liknande används i högre grad.”  ”När vi träffas är det andra försöket att 

genomföra intervjun.” (Röst med stark närvaro, 2011-10-23) ”… när vi träffas på ett klassiskt 

korvhak.”(Anna Ternheim har hittat lugnet, 2011-10-22) Det fanns fler reportage skrivna i 

dåtidstempus istället för presens år 2011. 2011 hittade jag fyra texter där reportaget var helt 
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eller övervägande skrivit i dåtid, två per vecka, medan det år 2000 bara finns ett reportage 

skrivet i dåtid på de två utvalda veckorna. 

 

 

 

6.2.3 Kvalitativ analys av DN:s reportage  
 

DN år 2000   
 

TEXTANALYS 9 

Hennes son dog i ett bakhåll skriven av Erik Ohlsson, publicerad i DN tisdagen den 14 mars 

år 2000 

Reportaget är ett helreportage enligt min klassifikation och handlar om en jordfästning för en 

ung rysk soldat, Dmitrij Ivanov, som dog i Tjetjenienkriget, och det ligger i anslutning till en 

kort artikel på samma ämne i Utrikesavdelningen. Det finns ett större foto, och ett mindre 

insprängt i texten, och även en liten karta. Reportaget täcker lite mer än en tredjedel av en 

fullformatsida. 

1. 4370 inklusive blanksteg, 3817 utan. 

2. Bilderna upptar ungefär hälften av reportageutrymmet. Bild och bildtext samspelar bra med 

huvudtexten. Bilden visar den sörjande modern som smeker sin son som ligger i en öppen 

blombeströdd kista. Bildtexten upprepar ett citat från modern, men motsäger huvudtexten då 

det i huvudtexten är moderns vän och inte modern som säger exakt det citatet, så om de båda 

inte sa exakt samma sak så har det antagligen blivit en miss i bildtexten. 

3. Reportern har varit på plats i Opotjka i Ryssland, och källorna är förutom reporterns egna 

iakttagelser på plats, de personer han talar med vid begravningen; modern Svetlana Ivanova, 

Dmitrijs bästa vän Igor, en av modern Svetlanas bästa vänner, Ludmila Medvedova. Opotjkas 

borgmästare och vänner till Dmitrij som talar vid begravningen. Källorna är citerade indirekt 

och direkt. Modern, Svetlana och hennes väninna är båda citerade direkt, resten indirekt. 

4. Det finns ett neutralt yttrandeverb, sade, i anslutning till moderns väninna Ludmilas citat 

men även ett neutralt verb med beskrivning ”... tillägger hon medan tårarna stockar sig i 
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halsen…” innan moderns citat återfinns verbet skriker, vilket är beskrivande och i det 

indirekta citatet från Dmitrijs vän är yttrandeverbet ”berättar” neutralt men tillägget ”lågmält” 

gör det beskrivande: ”Hans bästa vän Igor berättar lågmält att…” Källorna får vara subjekt 

och aktörer. Läsaren känner dock för dem i sorgen som skildras i texten och det finns en kritik 

i citaten från Ludmila, moderns vän, mot Vladimir Putins politik som offrar unga pojkar: 

”Våra barn mister livet i Afghanistan, i Tjetjenien. Vad har vi för ledare som måste offra unga 

pojkar för att få makt?” På det här sättet blir den unga pojkens död och familj och vänners 

sorg ett exempel på alla de som mister livet i kriget. Det används beskrivande ord i 

iakttagelserna från miljön och i scenerna, men inte värderande ord. 

5. Skribenten är närvarande i texten genom sina iakttagelser från begravningen, genom scener 

från vad som hände där, direkt från inledningen och genom nästan hela texten: ”Svetlana 

Ivanova smeker sin sons gråbleka ansiktshud, kysser hans insjunkna ögonlock. Tårarna rinner 

nerför hennes kinder och hon skriker:” Reportern är även närvarande genom sina upplevelser, 

som när skribenten skriver att kriget är ”nästan fysiskt närvarande i byn”: ”Men på måndagen, 

begravningsdagen för Dmitrij Ivanov, är kriget nästan fysiskt närvarande i byn.”  Det är en 

upplevelse som reportern känner av genom att vara på plats annars vore det omöjligt att skriva 

en sådan mening. Reportern gör sina iakttagelser med hjälp av övervägande synintryck men 

även hörsel: ”När den lilla mässingorkesterns sorgemusik emellanåt tystnar är det enda som 

hörs klafset från begravningsprocessionen och snyftandet från de anhöriga.” Skribenten själv 

framträder inte i huvudtexten, enbart i ingressen som ”DN”: ”DN var med när han begravdes i 

sin hemby igår.” 

 6. Skribenten använder sig av bildspråk genom ett verb när han skriver att en 

välsignelseceremoni ”äger rum i familjen Ivanovs tvårumslägenhet i en låg hyreslänga som 

hukar sig intill stora vägen till Sankt Petersburg.” Hyreslängan ”hukar sig” ger en symbolisk 

känsla av underkastelse, och nedslagenhet och det är säkert ingen slump att skribenten skriver 

”intill stora vägen till Sankt Petersburg.” vilket ger en bild av hur Sankt Petersburg, eller 

symboliskt, makteliten med Putin i spetsen får människorna i hyreslängan, att huka sig och bli 

nedslagna. 

Det retoriska berättargreppet kontrast används en hel del, till exempel när skribenten skriver 

var byn där reportaget utspelar sig är beläget ”många hundra mil från krigszonen” men på 

måndagen ”är kriget nästan fysiskt närvarande i byn”. 

TEXTANALYS 10 
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Mästare från KTH utvecklar javamotor skriven av Lars Ahnland, publicerad i DN tisdagen 

den14 mars år 2000 

Reportaget är ett halvreportage enligt min klassifikation och publicerades i sektionen 

Ekonomi. Reportaget handlar om ett IT-uppstickarföretag och dess vd Joakim Dahlstedt som 

ett exempel på framgångssagor från ”den heta IT-branschen”. Reportaget täcker nästan en 

fjärdedel av fullformatssidan.  

1. Texten är 2735 inklusive blanksteg, 2392 utan. 

2. Bilden utgör ungefär fyra tiodelar av reportageutrymmet. Bild och bildtext återspeglar 

huvudtexten. Fotot visar IT-företagets vd på sitt kontor med två medarbetare i bakgrunden, 

Joakim Dahlstedt ler på ett stolt sätt. Bildtexten upprepar information från texten. Bild och 

text stämmer överens. 

3. Huvudkällan är Joakim Dahlstedt, vd på det nystartade IT-företaget, det handlar om. 

Reportern har även talat med en medarbetare på företaget och citerar två analysföretag, 

Gartner group och IDG om framtidsprognoser på IT-marknaden.Källorna är citerade direkt 

och indirekt. 

4. Det finns inga anföringsord, förutom i det indirekta citatet: ”Joakim Dahlstedt hävdar dock 

att...”. Största delen av texten består av skribentens återberättande av fakta kring företaget och 

dess vd.  Inga värderande ord används i iakttagelser och beskrivningar. 

5. Skribenten är närvarande i texten genom iakttagelser och med en uttrycklig upplevelse i tre 

meningar i texten. Första meningen i huvudtexten är miljöiakttagelser ”Solen gassar och smält 

snö droppar från takåsarna längs Stockholms gator. Våren är på väg och Sverige går mot 

ljusare tider.” Sedan finns en mening miljöbeskrivning och reporterupplevelse ”Det är högt i 

tak i den gamla kontorslokalen och stämningen av nybyggaranda är påtaglig.” Reportern 

använder synen för sina iakttagelser. Skribenten framträder inte själv uttryckligen i texten. 

 

6. I inledningen på huvudtexten skildrar reportern hur ljust det är ute ”solen gassar och smält 

snö droppar” vilket reportern i följande meningar vill ska associera till IT-företaget i fokus i 

artikeln. Det retoriska greppet tretal används, alltså meningar som kommer i tretal som i det 

här fallet binds samman med ett ljushetstema i inledningen. Först gassar solen och smälter 

snön, i nästa mening är ”våren på väg och Sverige går mot ljusare tider, och i tredje meningen 

ser ”framtiden ljus ut även för det lilla IT-bolaget Appeal.” 
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TEXTANALYS 11 

Clinton solkade ner ämbetet skriven av Mats Carlbom, publicerad i DN fredagen den 20 

oktober år 2000  

Reportaget är ett helreportage enligt min definition och återfinns i Utrikesavdelningen. DN 

kallar själva det för en del av en reportageserie inför presidentvalet i USA som utspelar sig i 

Columbia, Missouri i USA. Reportaget handlar om den amerikanska medelklassen och vad 

som är viktigt för den. Reportaget täcker ungefär en halv fullformatsida.  Det finns en stor 

bild och inuti två faktarutor finns två små porträttbilder på presidentkandidaterna med 

tillhörande fakta om presidentkandidaternas politik.  

1. 5359 inklusive blanksteg, 4450 utan 

2. Den stora bilden är lite större än textinnehållet i reportaget. Bild och text samspelar väl, i 

huvudtexten står det hur väl den amerikanska medelklassen mår ekonomiskt, vilket familjen i 

reportaget uttryckligen får vara ett exempel på, och förutom att visa hur pappan och två söner 

i familjen ser ut, så är pappan på bilden lite tjock och ser inte ut att lida någon brist, han håller 

i son vilket kan visa på hur han vill värna om sin familj i valet. I huvudtexten står det också att 

”trygghet” blivit en av de viktigare valfrågorna. Bildtexten upprepar innehåll från 

huvudtexten.  

3. Förutom reporterns egna iakttagelser som källa, har han talat med Mindy och Jim 

Cherrington, som ”ett exempel på hur den amerikanska medelklassen har det idag…” Det 

finns två faktarutor men det står ingen källa utsatt. Det är uppenbart att skribenten är påläst 

om valet i USA och det amerikanska samhället, genom fakta och statistik som tas med i 

texten, det finns dock ingen uttrycklig källa. ”De 44 miljoner amerikaner som är oförsäkrade 

är hänvisade till samhällets hälsovård för fattiga (”Medicaid”)…” Källorna är citerade direkt 

och indirekt. 

4. Valet av yttrandeverb är neutralt, säger och berättar, på ett ställe finns dock ett beskrivande 

tillägg: ”… berättar Mindy stolt”. Källorna får vara subjekt och aktörer. Det finns inga 

värderande ord i iakttagelser och beskrivningar. 

5. Skribenten är närvarande i texten genom sina iakttagelser. Det finns detaljbeskrivningar, till 

exempel i inledningen beskrivs hur det utanför familjen Cherringtons villa står fyra bilar och 

en beskrivning av deras årsmodell, ålder, ägare och utseende som ett bevis på familjens 

välstånd. I scener från en kväll hemma hos familjen visar skribenten familjens vardag och i 
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förlängningen medelklassens: ”I en medelstor amerikansk stad sitter 9-åriga Elizabeth på 

golvet och zappar mellan några av de 50 tv-kanalerna. 18-åriga Margaret förbereder sig för att 

gå på italiensk restaurang med sina kompisar.” Reportern gör iakttagelser med enbart sinnet 

syn. Skribenten själv framträder på ett ställe med det personliga pronomenet som ”jag”: ”När 

jag ber dem göra en lista på frågor de tycker är viktigast i valet…” 

6. Det finns inte mycket bildspråk, det som finns är gestaltande detaljer, alltså detaljer som 

förmodligen valts för att symbolisera något större, i det här fallet gestaltar ”de 50 tv-

kanalerna” Elizabeth zappar mellan ett ”välstånd” liksom de 4 bilarna som står utanför villan. 

Reportern återger en hel del siffor, vilket är ett retoriskt grepp, Jim Cherringtons exakta 

lönebesked, åldern på familjen, hur mycket familjen sparar varje månad för pension etcetera.  

TEXTANALYS 12 

Nätpyramid lovar storvinst skriven av Peter Sandberg, publicerad i DN onsdagen den 18 

oktober år 2000 

Reportaget är ett halvreportage enligt min klassifikation och publicerades i sektionen 

Ekonomi. Reportaget handlar om värvningsmöten i Kista där företag försöker få deltagarna att 

börja med e-handelsförsäljning. 

1. Texten är 1914 tecken inklusive blanksteg, 2316 utan. 

2. Den enda bilden är mindre än texten, den utgör cirka en tredjedel av reportageutrymmet. 

Bild och text samspelar genom att bilden visar personen i huvudtexten som uttalar sig negativt 

om e-handelsförsäljningen och värvningen. Kvinnan i fråga håller en bebis i famnen på fotot, 

man kunde ha hittat ett foto som handlar mer om ämnet, dock står det i texten att det rådde 

fotoförbud på värvningsmötet vilket förklarar saken. 

3. Källorna är Rebecka Fröberg, som inte fångades av e-handelsförsäljningen, presentatören 

på värvningsmötet i Kista och personer reportern träffat där. 

4. Det finns inget yttrandeverb. Inga värderande ord används i iakttagelserna. 

5. Skribenten är närvarande i texten genom sina iakttagelser och upplevelser. Det finns fyra 

meningar som jag har karaktäriserat som reportage då de hade scener som visar att reportern 

varit på plats: ”Presentatören talar snabbt och vant och visar stora bilder.”, ”Efteråt står folk 

kvar i klungor och pratar.” och ”... säger mannen på podiet och den gula slipsen lyser...” . 

Reporterns upplevelse finns i meningen ”DET ÄR FLERA HUNDRA personer i lokalen och 
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stämningen är hög.”. Skribenten använder synen och hörseln i beskrivningen av sina 

iakttagelser. Skribenten framträder som ”DN” på ett ställe och ”vi” på ett annat. 

6. Det finns inget bildspråk. 

DN år 2011  
 

TEXTANALYS 13 

En bild av livet före tsunamin skriven av Torbjörn Petersson, publicerad i DN onsdagen den 

16 mars år 2011 

Reportaget är ett helreportage enligt min klassifikation. Det handlar om livet före och efter 

tsunamin och jordbävningen som inträffade i Japan i mars 2011 och utspelar sig i staden Taro 

i Japan. Reportaget ligger över två uppslag eller fyra sidor i Nyhetsavdelningen. Det finns en 

stor bild på först uppslaget och tre bilder på det andra uppslaget som täcker en stor del av 

ytan. 

1. 6986 inklusive blanksteg, 5962 utan. 

 

2. Bilderna dominerar ytan i reportaget, det finns två kolumner text och uppskattningsvis åtta 

kolumner foto på första uppslaget. Även på det andra uppslaget dominerar fotona och täcker 

uppskattningsvis tre fjärdedelar av uppslaget, resten består av text. Bilderna samspelar väl 

med huvudtexten. Bilden på första uppslaget visar paret Tatsuo och Misa Horiko som står mitt 

i bråten efter katastrofen och tittar i deras fotoalbum som de hittat, i texten beskrivs även hur 

de fann fotoalbumet. Alla bildtexterna upprepar innehåll från huvudtexten. De tre bilderna på 

andra uppslaget samspelar också väl med texten, två av dem visar förödelsen efter katastrofen, 

hur skyddsmurarna som byggts i staden mot kusten är förstörd, och hur Mikako Watanabe, en 

av personerna i reportaget, går i bråten med skyddsmask för munnen. 

3. Förutom att använda sig själv som källa genom sina egna iakttagelser på plats har reportern 

talat med personer på plats i Taro: Tatsuo och Misa Horiko, Mikako Watanabe som räddade 

sitt femårige barnbarn från vågorna och två icke namngivna personer som berättar hur de 

påverkades av katastrofen eller vad de gjorde då vågorna slog in i staden. Källorna är citerade 

direkt och indirekt, långa partier skildrar hur de olika människorna i artikeln agerade när 

katastrofen inträffade och det kan inte reportern ha bevittnat utan det är återberättat från vad 

källorna har sagt. 

4. Det neutrala yttrandeverbet” säger” används och ”berättar” eller så finns det inte utsatt 
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något verb alls. Källorna får vara subjekt och aktörer. Reportern använder inga värderande ord 

i iakttagelser och beskrivningar utan beskriver sakligt föremål och sådant han såg. 

5. Skribenten är närvarande i texten genom sina iakttagelser, upplevelser och reflektioner. 

Reflektionen finns på ett ställe när reportern skriver att ”Första intrycket är att detta är en 

omöjlig tragedi” Reportern gör iakttagelser med sinnena, syn och hörsel. Skribenten själv 

framträder inte alls i texten, men har en bildbyline, alltså finns med på foto med namn 

tillsammans med fotografen precis innan huvudtexten börjar och under fotot står det ”DN I 

JAPAN” i versaler. 

6. Det finns bildspråk, en liknelse i inledningen: ”Från en höjd i närheten ser förödelsen ut 

som tändstickor och leksaksbilar…” 

TEXTANALYS 14 

Nu ska gruset väck skriven av Gunnar Sörbring, publicerad i DN onsdagen den 16 mars år 

2011  

Det här reportaget är exempel på ett halvreportage enligt min klassifikation.  Det publicerades 

i Nyhetssektionen och täcker hälften av en tabloidsida. Reportaget handlar om en pågående 

vårstädning av Stockholms cykelbanor och det finns en faktaruta som rör renhållningen av 

cykelbanorna i Stockholms Stad bredvid huvudtexten.  

1. 1673 inklusive blanksteg, 1448 utan. 

2. Drygt hälften av reportageutrymmet består av bild. Bild, bildtext och huvudtext återspeglar 

samma innehåll, Thomas Petersjö, maskinförare på Stockholm Entreprenad kör sopmaskinen 

på en Stockholms gata för att sopa bort vintergrus från cykelbanorna. Bild och text stämmer 

överens. 

3. Källorna är Krister Isaksson, cykelplanerare på trafikkontoret och Thomas Petersjö, en 

maskinförare vars handlingar blir beskrivna. Källorna är citerade direkt och varvas i texten. 

4. Yttrandeverbet är ”säger” vilket är neutralt. Källorna är subjekt och aktörer, 

cykelplaneraren uttalar fakta om cykelbanor och cyklande i Stockholm och Thomas Petersjö 

är aktör i en scen reportern skildrar och som får den här texten att bli ett halvreportage. Inga 

värderande ord används i iakttagelser. 

5. Skribenten är närvarande i texten i två meningar där reporterns iakttagelser finns i texten. 
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”Men när DN på tisdagen besökte Södermalm körde Stockholm Stads entreprenörer 

sopmaskinerna så att dammolnen yrde i luften på Skansbrons cykelbanor.” och ”… säger 

Thomas Petersjö, maskinförare på Stockholm Entreprenad, innan han sätter sig i ett av de små 

fordon som används för att sopa cykelbanorna rena.” Reportern gör iakttagelserna med synen. 

Skribenten framträder som ”DN” i texten. 

6. Det finns inget bildspråk som metaforer, liknelser etcetera.  

TEXTANALYS 15 

”Stillsam tillfredsställelse efter jublet i Tripoli” skriven av Erik Ohlsson, publicerad i DN 

lördagen den 22 oktober år 2011.  

Reportaget är ett helreportage enligt min definition och handlar om hur människor i Libyen 

beter sig och känner sig kort tid efter Khadaffis död. Det ligger i avdelningen Nyheter under 

vinjetten "Khadaffi död". Reportaget täcker nästan två hela tabloidsidor, till höger om 

reportaget finns en långsmal kolumn med en analys på samma ämne. Det finns tre bilder, en 

stor och två mindre som täcker en stor del av reportageutrymmet. 

 

1. 4360 inklusive blanksteg, 3771 utan. 

2. De tre bilderna dominerar reportageutrymmet då de tillsammans täcker uppskattningsvis 

två tredjedelar av uppslaget. Bilderna återspeglar de människor och iakttagelser som finns i 

texten, den stora bilden föreställer en kvinna med sin son och rebellrörelsens flagga i 

bakgrunden, kvinnan håller i popcorn, och i texten står det att vapnen bytts mot popcorn, 

militären, en annan bild visar muhammad vars arm är i gips som skadades av den libyske 

diktatorn Khaddafis armé, och den sista bilden firande människor på Martyrtorget i Tripoli. 

Bildtexterna säger samma sak som huvudtexten. 

3. Källorna är reporterns iakttagelser på plats som upptar den största delen av texten, de 

människor reportern träffat och talat med i Tripoli på Martyrtorget. De är citerade direkt och 

indirekt. 

4. Yttrandeverben som finns är ”säger” och ”tillägger”, som är neutrala, sedan lägger 

skribenten till personbeskrivning på två ställen ”… säger Sofiene leende.” och ”… säger han 

med en blick på sin tonårige son”. Det finns både direkt och indirekt citering. Källorna får 

vara subjekt och aktörer. 

5. Skribenten är närvarande i texten genom sina iakttagelser och upplevelser. Texten är full av 
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scener från miljön, och talande detaljer. Man märker skribentens upplevelse uttryckligen i 

meningen ”Det råder en stämning som är svår att sätta fingret på: visst förekommer 

vild gladje, ansiktsmålningar och enstaka rop på fortsatt hämnd på Khaddaffiklanen. Men 

framförallt en stillsam tillfredsställelse…” Reportern gör sina iakttagelser genom sinnena, 

syn, lukt och hörsel. Skribenten själv framträder som ”vi” på ett ställe: ”...säger Imtissan 

Attia, en i kvinnokvartetten som vi stannar och pratar med.” 

 

6. Det finns gestaltande detaljer, ”Hans kompis Muhammad har stuckit en skär rosenknopp i 

automatkarbinens pipa.” Våldet har ersatts med något gott. 

Det retoriska greppet kontrast används, ”Nu doftar det inte krutrök - utan popcorn”. 

TEXTANALYS 16 

Affischerna som skakar om det schweiziska valet skriven av Jan Lewenhagen, publicerad i 

DN lördagen den 22 oktober år 2011 

Texten är ett halvreportage enligt min klassifikation och publicerades i sektionen Världen. 

Reportaget handlar om att partiet det Schweiziska folkpartiet, SVP, inför valet i landet 

provocerar med främlingsfientliga valaffischer. Reportaget täcker tre fjärdedelar av sidan och 

det finns en kort artikel av samma skribent på samma tema på sidan. 

1. Texten är 3133 inklusive blanksteg, 2736 utan. 

2. Bilderna utgör en tredjedel av reportageutrymmet. Bilderna är fyra till antalet, fem med den 

lilla porträttbilden på reportern invid hans namn. Bild och bildtext samspelar väl med 

huvudtexten. Bilderna visar information som inte finns i huvudtexten, nämligen hur 

affischerna ser ut. Bildtexten består av fakta om hur många invandrare det finns i landet och 

från vilka länder de kommer. Bild och text stämmer överens, bilderna ger skribenten täckning 

för att skriva ”... affischer som andas främlingsfientlighet.” 

3. Reportern har talat med en statsvetare vid Lausanne- universitetet, och reportern skriver en 

hel del fakta om partiet SVP och det finns en siffra på antalet utländska medborgare i 

bildtexten, men det finns inte några källhänvisningar. Källorna är citerade direkt och indirekt. 

4. Valet av yttandeverb är neutralt ”säger”. Inga värderande ord används i iakttagelser och 

beskrivningar. 
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5.Skribenten är närvarande i texten genom sina iakttagelser, upplevelser och reflektioner. Det 

finns enligt min definition två meningar som är reportage då de målar upp en miljö och scener 

som visar att reportern varit på plats: ”Valaffischen vid stationen talar ett annat språk” och 

”Vid kommunhuset några hundra meter bort brinner levande ljus utanför entrén.” Reportern 

gör sina iakttagelser med synen. Det finns en detaljbeskrivning av en SVP affisch i texten.  

Skribenten framträder på ett ställe som ”DN” i texten, ”... säger han till DN”. 

6. Skribenten använder sig av bildspråket, besjälning av något icke-levande, i skildringen av 

affischerna då ”valaffischen vid stationen talar ett annat språk.” och ”...med affischer som 

andas främlingsfientlighet”. Det retoriska berättargreppet kontrast används, först beskrivs den 

lilla staden Pfäffikon som ligger vid ”en idyllisk sjö” men sätter sedan affischerna i kontrast 

till denna idylliskhet. 

 

6.2.4 Kvalitativa Resultat av Analys  
 

DN 2000   
Skillnaden mellan bild och textstorlek är mindre år 2000, och textmaterialet täcker oftare ett 

större utrymme än bilden i reportaget eller ett lika stort. Det finns fler helreportage år 2000 

vilket innebär att det är vanligare med en högre grad av personlig reporternärvaro i texterna. 

Det finns även fler reportage enligt min definition år 2000, 66 texter jämfört med totalt 47 år 

2011.  

Både år 2000 och 2011 var det vanligast med neutrala yttrandeverb, sinnena syn och hörsel 

används i princip enbart i iakttagelserna. Jag hittade inga värderande ord i iakttagelserna för 

något av åren. Båda åren används bildspråk som metaforer och liknelser i helreportagen 

medan det är ovanligt med bildspråk i halvreportagen och det vanligaste retoriska greppet 

under båda åren är kontrastbeskrivningar.  

DN 2011   
Bilderna är generellt mycket större och fler 2011 än år 2000 och de dominerar oftare en 

betydligt större del av reportageutrymmet. Det är vanligare med större och fler bilder i 

helreportagen. Jag ser inte några stora språkliga skillnader i de textuella uttrycksformerna 

mellan åren, år 2011 använder reportern tidningens namn ”DN” istället för ett personligt 

pronomen i texten.  
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7 Kvantitativa resultat och analys 
 

Nedanstående tabeller visar DN:s och GP:s  totala antal reportage sammanslaget och uppdelat 

efter år, just för att visa årsresultatet och inte bara resultatet per tidning eftersom min 

frågeställning är om och i sådana fall hur reportaget har förändrats med tiden. 

Tidning Datum Hel Halv Total 

GP Mars 2000, v11 17 8 25 

GP Oktober 2000, v 42 15 1 16 

DN Mars 2000, v11 19 15 34 

DN Oktober 2000, v 42 15 17 32 

Total 66 41 107 
Tabell 4. Antalet reportage år 2000, för både DN och GP 

Tabell 4 visar antalet reportage i både DN och GP och en total summa av antalet reportage 

hittade i de båda tidningarna år 2000. Av tabellen kan man se att det totalt är fler hel- än 

halvreportage år 2000. DN har totalt fler reportage än GP, och även fler halvreportage än GP, 

nio i GP jämfört med 32 i DN. Men när det gäller antalet helreportage år 2000 har DN endast 

två reportage fler än GP. 

 

Tidning Datum Hel Halv Total 

GP Mars 2011, v11 8 5 13 

GP Oktober 2011, v 42 13 1 14 

DN Mars 2011, v11 10 12 22 

DN Oktober 2011, v 42 18 7 25 

Total 49 25 74 
Tabell 5. Antalet reportage år 2011 för både DN och GP 

Tabell 5 visar en total summa av antalet reportage hittade i DN och GP år 2011. Även år 2011 

har DN fler reportage än GP, och det sammanlagda antalet helreportage för tidningarna är 

nästan dubbelt så stort som antalet halvreportage. 

 

Tidning År Hel Halv Total 

DN och GP 2000 66 41 107 

DN och GP 2011 48 26 74 

Skillnad -17 -16 -33 
Tabell 6. Skillnad i antal reportage mellan år 2011 och år 2000 

Tabell 6 visar skillnaden i antal reportage mellan år 2000 och 2011, när de två tidningarnas 

resultat för de två åren slagits ihop. Den nedersta raden visar skillnaden i antal reportagetexter 

mellan DN och GP:s sammanlagda antal texter år 2000 och år 2011. Av siffrorna kan man 

utläsa att antalet reportagetexter har minskat totalt med 33 texter år 2011 jämfört med år 2000. 
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Både hel och halv texterna har blivit färre, helreportagen har minskat med 18 texter och 15 

halvreportage år 2011 jämfört med år 2000. 

 

Tidning År Hel Halv Total 

DN och GP 2000 66 41 107 

DN och GP 2011 49 28 77 

Förändring i procent -25,8 -39 -30,8 
Tabell 7. Förändring av antal reportage mellan år 2011 och år 2000 i procent 

 

Tabell 7 visar förändringen i antal reportage i DN och GP mellan år 2000 och 2011 i procent.  

Den nedersta raden visar hur stor minskningen i antal reportage är i procent för år 2011, totalt 

har antalet reportage år 2011 minskat med 30,8 procent jämfört med resultatet år 2000. 

Antalet helreportage har minskat med 25,8 procent och halvreportagen med 39 procent. 
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8 Slutsatser 
 

När man drar slutsatser från detta arbete, dess analyser och resultat bör man ha i åtanke att det 

inte är en lätt uppgift att undersöka förändringen av en genre vars gränser är flytande och icke 

självklara, samtidigt som inte mycket tidigare forskning gjorts på ämnet. Omfånget av 

materialet som  jag har studerat är inte heller tillräcklig för att de uppnådda resultaten ska 

kunna anses allmängiltiga, utan de ska tolkas mer som indikationer på tendenser och trender. 

Med dessa observationer presenterar jag här några slutsatser som har utkommit ur det 

studerade materialet, dess analyser och resultat under de utvalda tidsperioderna. 

 

1. Antalet nyhetsreportage, hade minskat år 2011 jämfört med år 2000 med cirka 31 

procent.  

2. Utav den totala minskningen utgör minskningen för helreportage cirka 26 procent och 

minskningen för halvreportage cirka 39 procent. 

3. Den kvantitativa minskningen, i synnerhet vad det gäller helreportage, alltså texterna 

med fler meningar med reporterns personliga närvaro, kan indikera att den personliga 

närvaron i nyhetsreportage har minskat.  

4. Bilderna dominerade reportageutrymmet mer år 2011 än år 2000. År 2000 var 

utrymmet för texten oftast lika stort eller större än utrymmet för bildmaterialet. År 

2011 var relationen omvänd och bilderna var större än år 2000. 

5. De textuella uttrycksformerna har inte ändrats avsevärt under tidsperioden, men 

följande tendenser var synliga: 

a. år 2011 var det vanligare att reportern framträder med tidningens namn i 

texten, alltså som DN och GP, än år 2000.  

b. En annan tendens är att fler texter är skrivna i dåtid år 2011. 
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9 Diskussion  
 

Resultatet att antalet nyhetsreportage har minskat med cirka 30 procent år 2011 kan tyda på 

att tabloidiseringen faktiskt inneburit en minskning av antalet nyhetsreportage, märk väl att 

featurereportagen mycket väl kan ha förändrats under tidsperioden, något som inte behandlas 

inom ramen för denna undersökning. Att bilderna dominerade reportageutrymmet i högre 

utsträckning år 2011 var tydligt i denna undersökning. I Josefine Sternviks avhandling om 

morgontidningarnas formatförändring och konsekvenser från 2007 skriver hon att det är ett 

”faktum” att tidningarna får ”mer visuella element” i bytet från fullformat till tabloid. En del 

tidningar mer än dubblerar ”antalet visuella element” och andra ökar med cirka tio procent.
45

 

Sternviks undersökning visar även att det ökade bildmaterialet vid formatbytet 2004 skedde 

på bekostnad av textmaterialet.
46

 Detta är dock inget min undersökning belägger, då en 

fullständig översikt över alla reportagetexters längd inte kunnat göras.  

Att nyhetsreportagen med en högre grad av reportagekaraktär har minskat enligt min 

undersöknings resultat kan tyda på en tendens att journalisternas personliga närvaro i 

nyhetsreportagen har minskat år 2011. Resultatet att tidningarnas namn, DN och GP, används 

i större utsträckning när reportern syftar på sig själv år 2011 än år 2000, kan också indikera att 

reportagen har blivit mer opersonliga. Minskningen av antalet helreportage, alltså reportagen 

med en högre grad av reportagekaraktär, kan bero på en rad faktorer, exempelvis färre 

ekonomiska resurser. Med mindre tid och resurser är det svårare för reportern att ta sig ut på 

fältet och stanna där tillräckligt länge för att iaktta och uppleva på plats. Sternvik skriver att 

formatbytet också har medfört nya arbetsrutiner för journalisterna i form av kortare texter, nya 

redigeringsprinciper med mera.
47

 Om det är så att texterna journalisterna skriver blir kortare i 

och med formatbytet skulle det rimligtvis också kunna föra med sig mer opersonliga texter, 

och fler nyhetstexter, då ett reportage oftast kräver större utrymme, för att kunna förmedla ett 

nyhetssammanhang, en bakgrund och de människor och miljöer som döljer sig bakom de 

snabba nyheterna. Orsakerna till den här undersökningens resultat är något man kan forska 

vidare på i framtiden, men inget som den här uppsatsen kunde behandla.   

Man måste ha i åtanke att tabloidiseringen inte kan ses som en isolerad händelse, eventuella 

                                                 
45

 J Sternvik, I krympt kostym, JMG, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs 

Universitet, Göteborg, 2007, s 148,149 
46

 ibid., s 156 
47
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förändringar i det redaktionella tidningsinnehållet efter och i samband med formatövergången 

kan även bero på andra faktorer såsom en ökad fokusering på annat journalistiskt material, 

försämrad ekonomi, en utökad fokusering på digitaliseringen av tidningens innehåll och så 

vidare. 

Den tryckta svenska dagspressens huvuduppgift har historiskt varit att informera och jobba 

med raka och snabba nyheter, men för att fånga dagens läsares intresse behövs något mer. 

Journalistiken behöver beröra och förmedla den mänskliga dimensionen av de snabba 

nyheterna och händelserna, och det bakomliggande sammanhanget behöver tecknas för att 

läsaren ska förstå nyhetshändelserna. Ett välskrivet reportage skildrar ofta det konkreta och 

djupt mänskliga i nyhetshändelserna och kan därigenom tala till läsarens egen mänsklighet på 

ett annat sätt än snabba nyhetstexter kan göra. Om den personliga närvaron minskar eller 

försvinner finns risken att dagstidningsläsarna vänder sig till gratiskällor eller någon annan 

källa som kan erbjuda samma information. Men om en text har en hög grad av 

reportagekaraktär, är informationen också unik, för varje reporters personliga iakttagelser, 

språkbruk och röst är unik. Om dagstidningarna satsar på fler välskrivna nyhetsreportage då 

har de precis som det diskuterades i Publicistklubbens årsbok 2011 Berätta! Journalistikens 

bortslarvade möjlighet
48

 ett starkt konkurrensmedel som kan säkra dagstidningarnas 

överlevnad även i framtiden.  

Det material jag gått igenom för att kunna göra ett urval av 16 artiklar att analysera är i 

praktiken 28 dagstidningar som jag läst i princip i sin helhet för att sovra ut reportagetexten 

från andra sorters texter, materialet är stort nog att visa en trend eller tendens även om 

resultatet kan sägas variera en del från vecka till vecka. 

Något som kan anses vara en svaghet med uppsatsen är att den undersökta tidsperioden inte är 

så stor, och att resultatet är begränsat till två tidningar, Dagens Nyheter och Göteborgs-

Posten, vilket beror på tidsbrist. Om mitt arbete hade utförts av fler personer och täckt fler 

tidningar och veckor hade mina resultat varit mer exakta och allmängiltiga. Jag hade också 

velat ha med detaljerade uppgifter över textlängder för alla utvalda texter, räknade i antal 

tecken. Dessa uppgifter kunde jag som tidigare nämnts i Metodavsnittet tyvärr inte få fram 

därför att jag inte kunde inhämta alla texter i digitalform. Storleksresultatet för bilderna i 

nyhetsreportagen i den här undersökningen är visuella uppskattningar, vilket inte kan sägas 

                                                 
48
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vara ett lika exakt resultat på millimetern som om man mätt ytan med exempelvis en linjal, 

men det ger ändå en god uppfattning om bildens storlek kontra textens.  

Mitt arbete skulle kunna vara en pilotstudie, för att senare i större omfattning undersöka hur 

reportaget som textgenre förändrats i dagstidningar, men då med fler undersökningsveckor, 

tidningar och år. I och med att de språkliga skillnaderna inte var så stora under den valda 

tidsperioden vore det intressant att undersöka en längre tidsperiod för att se om en 

genreförändring skett, det vore också intressant att undersöka hur reportaget i en dagstidning 

ser ut kontra på internet. Som jag skrev i inledningen och i tidigare forskningsavsnittet så har 

reportaget som textgenre betraktat inte utforskats mycket, därför är ett av syftena med den här 

uppsatsen att rikta uppmärksamhet mot reportaget som genre, så att förhoppningsvis fler 

kommer vilja ta sig an ämnet i framtiden, och där anser jag att min uppsats är en modig ansats 

för att forskare i framtiden ska kunna diskutera reportagegenrens gränser och försök till 

definitioner i kartläggningen av genrens eventuella förändring över tid. Om fler forskare 

lägger fokus på reportaget kan det också höja journalistkårens medvetenhet kring ämnet. 
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11 Bilagor 
A. Register över reportage från GP 

B. Register över reportage från DN 

 

Bilaga A. Register över reportage från GP  
 

Register över reportage som ingår i detta arbete uppdelade per vecka och tidning. 

Textanalys för de *-markerade reportagen återfinns i Resultat och Analys-avsnittet 

Vecka 11, År 2000, mån 13 mars - sön 19 mars 25 artiklar 

Artikel Tidning Kategori Datum Rubrik Skribent 

1 GP Hel 2000-03-13 Brevet som vågar ställa frågor Jan Hansson 

2 GP Halv 2000-03-14 Unga elever på väg till Haag Nneka Amu 

3 GP Halv 2000-03-14 Var med och byggde det moderna Göteborg Eva Lundgren 

4 GP Hel 2000-03-14 Dockered sparkar gärna bakut Gert Gelotte 

5 GP Hel 2000-03-14 Gravsten gav idén till ny bok Kristina Torell 

6 GP Hel 2000-03-15 Iranskt nyår med hopp och glöd Maria Berggren 

7 GP Hel 2000-03-15 Dag Ronny Pettersen bytte yuppielivet mot 

oljans magi 

Tomas Hägg 

8 GP Hel 2000-03-16 Barnen är allas ansvar Madelen Hansson 

9 GP Hel 2000-03-16 Köhler kör hela ringen Berit Bergendahl 

10 GP Hel 2000-03-17 Hejdå, mamma, nu åker jag till pappa Peder Svensson 

11 GP Halv 2000-03-17 En ängel med känsla för Faust Jenny Palm 

12 GP Halv 2000-03-17 Bäska stämmor stämmer bra Ulf Johanson 

13 * GP Hel 2000-03-17 Människorna i mörkret Björn Carlsson 

14 GP Hel 2000-03-18 Musik med glädje och allvar Lena Ekstrand 

15 GP Hel 2000-03-18 4000 bröd per timme Zin Jägersand 

16 GP Hel 2000-03-18 104 leende kineser Berit Bergendahl 

17 * GP Halv 2000-03-19 Gammal tipp kan bli golfbana Eleonor Ekström-Frisk 

18 GP Hel 2000-03-19 Hem med många finesser Gunilla Skoog 

19 GP Hel 2000-03-19 Gjutna symboler för Göteborg Eva Heyman 

20 GP Halv 2000-03-19 Så vill vården ragga personal Ebon Karlsson 

21 GP Halv 2000-03-19 Tecknare med vässad penna Sture Hegerfors 

22 GP Halv 2000-03-19 Drömmen om en ny njure Eva Parkrud 

23 GP Hel 2000-03-19 Mot toppen på vandring i Himalaya Leah Allén 

24 GP Hel 2000-03-19 Balaklava Bo Lennart Larsson 

25 GP Hel 2000-03-19 Ulliga spöken, Lemuren är Madagaskars mest 

välkända symbol 

Görrel Espelund 

      

Vecka 42, År 2000, mån 16 okt - sön 22 okt 16 artiklar 

Artikel Tidning Kategori Datum Rubrik Skribent 

26 GP Hel 2000-10-16 Lars ofruktsamhet gick att behandla Madeleine Sahlman 

27 GP Hel 2000-10-16 Förvirrad älg förändrade livet Margareta Krantz   

28 * GP hel 2000-10-16 En blues för de utslagna Håkan Andersson 

29 GP Hel 2000-10-16 5000 gick husesyn i Synvillan  Lena Ekstrand 

30 GP Hel 2000-10-17 I Jerusalem är freden långt borta Christina Bodin 

31 GP Halv 2000-10-19 Lönestriden stänger apotek Håkan Andersson 

32 GP Hel 2000-10-19 Hon får 20 000 för varje skalp Per Nordangård 

33 GP Hel 2000-10-20 Fena på att fixa fasaderna Thomas Drakenfors 

34 GP Hel 2000-10-20 Det är ett välsignat val för djuren Britt- Marie Mattson 

35 GP Hel 2000-10-20 Klippt och skuren som barberaren i Sevilla Berit Bergendahl 
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36 GP Hel 2000-10-21 Lagom lyx i London Emmy Rasper 

37 GP Hel 2000-10-21 På språng efter årets bästsäljare Berit Bergendah 

38 * GP Hel 2000-10-21 Djävul eller ängel Johan Lindqvist 

39 GP Hel 2000-10-22 Hem för dem som vill stå utanför Malin Clausson 

40 GP Hel 2000-10-22 I exil från elen Lars Dimming 

41 GP Hel 2000-10-22 Tid att njuta av det goda livet Anne Johansson 

      

      

Vecka 11, År 2011, mån 14 mars - sön 20 mars 13 artiklar 

Artikel Tidning Kategori Datum Rubrik Skribent 

42 * GP Hel 2011-03-14 Hawazawa, 82, får börja om Karl-Johan Bondeson 

43 GP Halv 2011-03-14 Största verket i samlingen Eleonor Ekström-Frisk 

44 GP Hel 2011-03-15 Sund och glad med salsa Marina Ferhatovic 

45 GP Hel 2011-03-15 Lilla Lovis lämnar ingen oberörd Patrik Andersson 

46 GP Halv 2011-03-16 Lugnt i skuggan av Ringhals Per Nygren 

47 GP Hel 2011-03-16 Hopp om ett gott nytt år Jan Höglund 

48 GP Hel 2011-03-16 Kulturkrock som kan bli explosiv Josefin Olevik 

49 GP Halv 2011-03-17 Två torgmöten blev ett Jan Höglund 

50 * GP Halv 2011-03-17 Vardag i verkstaden Eleonor Ekström-Frisk 

51 GP Hel 2011-03-19 Prinsessa i spadtagen Joakim Magna 

52 GP Hel 2011-03-19 Tävlingen där barnen får briljera Maria Domellöf-wik 

53 GP Halv 2011-03-19 Negga ser fram mot att bestämma själv i nya 

hemstaden 

Johan Lindqvist 

54 GP Hel 2011-03-20 Från luften ser allt bra ut Mark Isitt 

      

Vecka 42, År 2011, mån 17 okt - sön 23 okt 14 artiklar 

Artikel Tidning Kategori Datum Rubrik Skribent 

55 GP Hel 2011-10-17 Ingreppet gick snett Christer Lövkvist 

56 GP Hel 2011-10-17 Hans dröm lever ännu Britt-Marie Mattson 

57 * GP Hel 2011-10-17 Långa dagar i oviss väntan Gabriel Byström 

58 GP Hel 2011-10-18 Fixar frukost för hemlösa Eva-Karin Johansson 

59 GP Hel 2011-10-18 Cykla i skogen kräver både balans och mod. Magnus Carlsson 

60 GP Hel 2011-10-19 Ljungby sörjer efter tragedin Anne Johansson, Per 

Nygren 

61 GP Hel 2011-10-19 Fångutväxlingen- en spricka i muren Arne Lapidus 

62 GP Hel 2011-10-19 Det skamliga åtalet blottas Gabriel Byström 

63 GP Hel 2011-10-19 Torsk med tång i mattävling Johanna Hagström 

64 GP Hel 2011-10-20 Jubilerande kör som kombinerar Anders Martinsson 

65 GP Halv 2011-10-22 Festival för chokladälskare Adrianna Pavlica 

66 * GP Hel 2011-10-22 Anna Ternheim har hittat lugnet Katarina Andersson 

67 GP Hel 2011-10-23 Röst med stark närvaro  Johanna Hagström & 

Elisabeth Alvenby 

68 GP Hel 2011-10-23 Lekande lätt på Pliktas invigning Eva Heyman 
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Bilaga B. Register över reportage från DN  
 

Textanalys för de *-markerade reportagen återfinns i Resultat och Analys-avsnittet 

 

Vecka 11, År 2000, mån 13 mars - sön 19 mars 

34 artiklar 

Artikel Tidning Kategori Datum Rubrik Skribent 

1 DN Hel 2000-03-13 Ett myller av människor och ord Julia Kauta 

2 DN Hel 2000-03-13 Fröken Ur går på högt varv Eva-Karin Gyllenberg 

3 DN Hel 2000-03-13 Här fanns bara kärlek Lenita Jällhage 

4 DN Hel 2000-03-13 Sjöisarna lockade unga och gamla Lenita Jällhage 

5 DN Hel 2000-03-14 De vuxna var livrädda för de två barnen Christina Kellberg 

6 DN Halv 2000-03-14 Fotomodellen hjälper all världens barn Elisabeth Grundström 

7 DN Hel 2000-03-14 General åtalas för folkmord Christian Palme 

8 * DN Hel 2000-03-14 Hennes son dog i ett bakhåll Erik Ohlsson 

9 * DN Halv 2000-03-14 Mästare från KTH utvecklar Javamotor Lars Ahnland 

10 DN Halv 2000-03-14 Nya stolar skonar elevernas ryggar Anita Sjöblom 

11 DN Halv 2000-03-15 Allt är möjligt för snilleblixtarna Peter Sandberg 

12 DN Halv 2000-03-15 Bland spöken på slottet Wik Eddie Morén 

13 DN Hel 2000-03-15 De har tagit våra barn för att knäcka dem Gert Svensson 

14 DN Halv 2000-03-15 I speedfart ut i Europa Rolf Eriksson 

15 DN Halv 2000-03-16 Efter många mil av låttexter Karolina Ramqvist 

16 DN Halv 2000-03-16 Hotet från Peking kan stoppa maktskiftet Göran Leijonhufvud 

17 DN Halv 2000-03-16 Irving en förfalskare Kari Molin 

18 DN Hel 2000-03-16 Lekplatsen var fylld av giftavfall Mia Tottmar 

19 DN Hel 2000-03-16 Soldyrkare i underjorden Ove Säverman 

20 DN Hel 2000-03-17 Låt dig aldrig stämplas som dålig i någonting Malin Larsdotter 

21 DN Halv 2000-03-17 Rebellernas kraft tryter Daniel Williams, 

Washington Post ! 

22 DN Halv 2000-03-17 Rektor stängde toaletter Lenita Jällhage 

23 DN Hel 2000-03-17 Unga ställer upp för sitt hus Anna Kakuli 

24 DN Halv 2000-03-17 Vissa röker hasch på rasten Elinor Torp 

25 DN Hel 2000-03-18 Nässjöbandet älskar sin Texaspublik Georg Cederskog 

26 DN Hel 2000-03-18 Senegal redo för förändring Stefan Jonsson 

27 DN Hel 2000-03-18 Smittan värst i ryska fängelser Erik Ohlsson 

28 DN Halv 2000-03-18 Svårtillgänglig myndighet Jesper Huor 

29 DN Hel 2000-03-18 Taiwans unga fruktar inte Kina Göran Leijonhufvud 

30 DN Halv 2000-03-18 Utan frisk miljö överlever vi inte Anna Norberg 

31 DN Hel 2000-03-19 Blommor på parad Martin Stugart 

32 DN Hel 2000-03-19 Förbrytarna kommer inte undan Christian Palme 

33 DN Hel 2000-03-19 Mannen som gav oss bilden av kriget Mattias Berg 

34 DN Halv 2000-03-19 Tankar om liv och död Lisbeth Tell 

      

Vecka 42, År 2000, mån 16 okt - sön 22 okt 32 artiklar 

Artikel Tidning Kategori Datum Rubrik Skribent 

39 DN Hel 2000-10-16 Beredd på förändring Thorleif Hellbomn 

37 DN Halv 2000-10-16 Hip-Hop som nattlig radioshow Mattias Dahlström 

36 DN Hel 2000-10-16 Ilska mot direktörer Disa Håstad 

38 DN Halv 2000-10-16 Internet vitryssars fönster mot världen Sanna Björling 

35 DN Hel 2000-10-16 Säkerhetstjänsten på spåren Annika Ånnerud 

43 DN Halv 2000-10-17 Nu kan även byggjobbare hyras Cecilia Jacobsson 

41 DN Halv 2000-10-17 Rapport från ett sopberg Lisbeth Tell 

40 DN Hel 2000-10-17 Vapenfrågan delar väljarna Mats Carlbom 

42 DN Hel 2000-10-17 Öronen läser när ögat sviktar Elisabeth Grundström 

44 DN Halv 2000-10-18 Elkraft tar fart till havs Lars-Ingmar Karlsson 
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46 DN Halv 2000-10-18 Larsson har näsa för mys Ewa Stenberg 

47 * DN Halv 2000-10-18 Nätpyramid lovar storvinst Sanna Björling 

45 DN Halv 2000-10-18 Oljecentral i Sigtuna väcker ilska Kjell Nilsson 

48 DN Hel 2000-10-19 Läkemedel en het valfråga Mats Carlbom 

49 DN Halv 2000-10-20 ”Bettan” elevernas räddare i nöden Caspar Opitz 

54 DN Halv 2000-10-20 Böcker som goda vänner Gitta Magnell 

53 * DN Hel 2000-10-20 Clinton solkade ner ämbetet Mats Carlbom 

55 DN Halv 2000-10-20 Luleå tar raset med ro Kristina Kamp 

50 DN Halv 2000-10-20 Miljoner saknas till moskédröm Per Luthander 

56 DN Hel 2000-10-20 Pratsamme Duisenberg var tystlåten Mats Holmberg 

51 DN Halv 2000-10-20 Sverige ger bort vapen Bengt Albons 

52 DN Halv 2000-10-20 Våld mötte protester Leif Norrman 

59 DN Halv 2000-10-21 Företaget kommer att överleva Pia Gripenberg 

58 DN Halv 2000-10-21 Glada miner i Kumla Sanna Björling 

57 DN Hel 2000-10-21 Vi delar ut mat hela vintern Gert Svensson 

63 DN Hel 2000-10-22 Carla Bley – 40 år i jazzens värld Betty Skawonius 

64 DN Hel 2000-10-22 Drömmen om en villa för alla Tomas Lauri 

65 DN Hel 2000-10-22 Fröken April i regissörsstolen Lisbeth Tell 

61 DN Hel 2000-10-22 Fynd för lässugna på bibliotekets rea Sanna Hellberg 

66 DN Halv 2000-10-22 Hemma i asatrons nio världar Ingrid Borggren 

60 DN Hel 2000-10-22 Kyrkogård för landets nallar Bengt Falkkloo 

62 DN Hel 2000-10-22 Persson vid Nordkoreas gräns Påhl Ruin 

      

Vecka 11, År 2011, mån 14 mars - sön 20 mars 22 artiklar 

Artikel Tidning Kategori Datum Rubrik Skribent 

68 DN Hel 2011-03-14 Masao styrde båten rakt mot tsunamin Torbjörn Petersson 

69 DN Hel 2011-03-14 Mobiltelefon viktigt vapen i kampen mot 

diktaturer 

Erik Ohlsson 

67 DN Halv 2011-03-14 Möt männen som finansierar Fotografiska Sanna Torén Björling 

71 DN Hel 2011-03-15 Japan köar för att klara dagen Torbjörn Petersson 

72 DN Halv 2011-03-15 Nekar brott: ”Somnade”  Ole Rothenborg 

73 DN Halv 2011-03-15 Tyskland stoppar gamla reaktorer Jan Lewenhagen 

70 DN Hel 2011-03-15 Vanor gör livet normalt på ytan Torbjörn Petersson 

76 * DN Hel 2011-03-16 En bild av livet före tsunamin Torbjörn Petersson 

74 DN Halv 2011-03-16 Lena Philipsson vill bli konst-igare Pernilla Ahlsén 

77 * DN Halv 2011-03-16 Nu ska gruset väck Gunnar Sörbring 

78 DN Hel 2011-03-16 Skräck för legosoldater drabbar hårt Erik Ohlsson 

75 DN Halv 2011-03-16 Åbo brinner för sitt kulturår Lars Boström 

79 DN Hel 2011-03-17 Nu hjälps alla åt att dela bördorna Torbjörn Petersson 

82 DN Halv 2011-03-18 24-åringen i Örebro erkände våldtäkter Stefan Lisinski 

80 DN Halv 2011-03-18 Gun kör repris efter 56 år Jan Falk 

81 DN Halv 2011-03-18 Med känsla för hud Torbjörn Ivarsson 

83 DN Hel 2011-03-18 Vita huset planterar en sundare livsstil Michael Winiarski 

84 DN Halv 2011-03-19 Alla vill skriva om sin barndom Sanna Torén Björling 

85 DN Hel 2011-03-19 Kurir i kärlek Carin Ståhlberg 

86 DN Halv 2011-03-19 Tårar- i väntan på att krisen ska lösas Torbjörn Petersson 

87 DN Halv 2011-03-20 Carl Jan gillar att flörta Lena Wreede/TT 

SPEKTRA 

88 DN Hel 2011-03-20 Vi kommer inte att ge oss, vi kämpar till sista 

man 

Erik Ohlsson 

      

Vecka 42, År 2011, mån 17 okt - sön 23 okt 25 artiklar 

Artikel Tidning Kategori Datum Rubrik Skribent 

89 DN Halv 2011-10-17 Fångutväxlingen väcker ilsken debatt Nathan Schachar 

90 DN Hel 2011-10-17 Man med många ansikten Eva-Karin Gyllenberg 
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91 DN Hel 2011-10-17 Manligt mys dukar för lyckad familjemiddag  Lars-Ingmar Karlsson  

92 DN Halv 2011-10-17 Svenskarna fortsätter leta efter nya bevis Thomas Hall 

93 DN Hel 2011-10-18 Berwarldhallen hans för en dag Marcus Boldemann 

94 DN Hel 2011-10-18 Försök att samla S-styrkorna igen Lasse Granestrand 

95 DN Halv 2011-10-18 Rättegången hårdbevakas Thomas Hall 

96 DN Hel 2011-10-18 Socialtjänsten inkopplad innan 4-åringen dödades  Jens Littorin 

97 DN Hel 2011-10-18 Till slut gick allt som på räls  Jan Lewenhagen 

98 DN Halv 2011-10-19 Både jubel och ilska när fångarna släpptes Nathan Shachar 

99 DN Hel 2011-10-19 Rättegången sköts upp- och kan ta ett halvår Thomas Hall 

100 DN Hel 2011-10-21 Anhöriga gav stöd under svenskarnas försvarsta Thomas Hall 

101 DN Halv 2011-10-21 Edda Magnason spelar Monica Zetterlund Nicholas Wennö 

102 DN Hel 2011-10-21 Hyresgästerna ger Rinkeby högsta betyg Anders Sundström 

103 DN Hel 2011-10-21 Jubel utan gränser bland krigsskadade libyer Erik Ohlsson 

104 DN Hel 2011-10-21 Matt Damon blir smittad av tidsandan Helena Lindblad 

105 DN Hel 2011-10-21 Mord som varumärke Julia Svensson 

106 * DN Halv 2011-10-22 Affischerna som skakar det schweiziska valet Jan Lewenhagen 

107 DN Hel 2011-10-22 Jag älskar Grekland trots allt det svåra Marianne Björklund 

108 DN Hel 2011-10-22 Måns Wadensjö. "Jag skriver alltid om det som 

händer i min närhet" 

Pontus Dahlman 

109 * DN Hel 2011-10-22 Stillsam tillfredsställelse efter jublet i Tripoli Erik Ohlsson 

110 DN Hel 2011-10-22 Vi har inte märkt mycket av krisen Henrik Brors 

111 DN Hel 2011-10-23 Folknöje se döde diktatorn Erik Ohlsson 

112 DN Hel 2011-10-23 Graven som blev upprorets vagga Erik Ohlsson 

113 DN Halv 2011-10-23 Livstid väntar"den blonda dödsängeln" Erik de la Reguera 

 


