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Abstract 
Syftet med den här undersökningen har varit att ta reda på vad som definierar det goda reportaget. 
Detta har gjorts genom kvalitativ textanalys av elva stycken reportage. Reportagen är de reportage 
för tryckt media som har blivit nominerade eller vunnit Stora journalistprisets kategori ”Årets 
berättare” mellan åren 2002-2012. Anledningen till att utgångspunkten varit just Stora 
journalistpriset är att det är vad branschen definierar som god journalistik. 

Frågeställningen i undersökningen har varit: 
Går det att hitta gemensamma nämnare i reportagen med avseende på: 

• Berättartekniska metoder och användningen av reporterrösten 
• Retoriska och dramaturgiska grepp 
• Graden av dramaturgi, hur väl följer reportaget en dramaturgisk kurva 
• Ämnets aktualitet. 

Utifrån frågeställningen och litteratur har sedan en, för studiens syfte passande, analysmodell 
utformats som sedan applicerats på reportagen. 
 Resultaten av undersökningen visar att det goda reportaget definieras av en synlig 
reporterröst, användning av hela eller delar av den klassiska dramaturgiska modellen och att ämnet 
inte verkar ha någon större betydelse. Det viktigaste är att reportaget på något sätt berör eller väcker 
känslor hos läsaren. 
 
Sökord: Stora journalistpriset, Årets berättare, det goda reportaget, Maciej Zaremba, kvalitativ 
textanalys. 
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1. Inledning 
Under vår journalistbildning får vi verktygen för att bli bra journalister. Vi får lära oss om etik och 

moral, pressetiska regler och kommunkunskap. Vi får lära oss hur man gör en bra intervju. Och vi 

får lära oss att skriva.  

 Det kanske både svåraste och roligaste som journalist är att skriva reportage. Ett riktigt bra 

reportage som fångar läsaren kan finnas kvar i deras medvetande i flera år. Det var utifrån detta vi 

började fundera över vad vi skulle undersöka i vår c-uppsats. Vad är det som berör läsaren? Vad 

definierar det goda reportaget? För att ta reda på detta bestämde vi oss för att ta hjälp av den 

prisbelönta journalistiken. De flesta har nog en åsikt om vad som är god journalistik, men i vår jakt 

efter svaret på vår fråga valde vi att utgå ifrån de reportage som blir nominerade till Stora 

journalistprisets kategori ”Årets berättare”, alltså både vinnaren och de mednominerade.  

 Varje år belönas ett antal olika journalistiska arbeten med Stora journalistpriset. En av de 

mest uppmärksammade kategorierna är ”Årets berättare”. Här har flera stycken av de allra största 

namnen inom den svenska journalistiken varit nominerade eller vunnit.  

 I en tid av tidningsdöd och ekonomisk kris är det få journalister förunnat att få tiden som 

krävs för att skriva längre reportage. På journalistprogrammet är det nog många som när en dröm 

om att få ägna dagar och veckor åt att skriva just det där fantastiska reportaget.  

 Det är många delar som ska stämma för att ett reportage ska vara bra. Ämnet ska vara 

intressant, språket ska vara korrekt, scenerna ska tala till oss och gestaltningen ska vara levande och 

fånga in läsaren. Men hur gör man detta? För att ta reda på detta vill vi försöka hitta de 

gemensamma drag för de reportage som uppmärksammas i samband Stora Journalistpriset. Vi 

kommer att undersöka vilka retoriska och dramaturgiska grepp som författarna använder sig av och 

om det finns en magisk formel till att skapa god journalistik.  
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2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på vad som definierar det goda reportaget. För att ta reda 

på detta har vi valt att använda oss av Stora journalistprisets kategori ”Årets berättare”. Vi har alltså 

valt att utgå ifrån vad som enligt branschen anses vara god journalistik.   

Att vi har valt att utgå ifrån Stora journalistpriset har förenklat urvalet av specifika texter, i 

undersökningen ingår samtliga reportage som blivit nominerade eller vunnit inom den valda 

kategorin. Detta innebär bland annat att antalet män är överrepresenterat och även att de tidningar 

där reportagen publicerats domineras av Sveriges ledande dags- och kvällstidningar. Ett bra 

reportage behöver inte nödvändigtvis belönas med ett journalistiskt pris och ett journalistiskt pris 

behöver inte betyda att det är ett bra reportage. Det finns säkert en uppsjö av goda reportage som vi 

inte analyserat, men detta är hur vi gjort vårt urval; utifrån vad som, enligt branschen, anses vara 

god journalistik. 

 Mer preciserat kommer vi genom kvalitativ textanalys analysera och eventuellt hitta 

gemensamma nämnare för de reportage som blivit nominerade och vunnit Stora journalistprisets 

kategori ”Årets berättare” mellan åren 2002 – 2012.   

2.2 Frågeställning  
Här presenteras en övergripande frågeställning för att uppnå vårt syfte.  

 

Går det att hitta gemensamma nämnare i reportagen med avseende på: 

− berättartekniska metoder och användningen av reporterrösten 

− retoriska och dramaturgiska grepp 

− graden av dramaturgin, hur väl följer reportaget en dramaturgisk kurva 

− ämnets aktualitet 
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3. Bakgrund 
 
I den här delen kommer vi att presentera Stora journalistpriset samt definiera några av de centrala 

begrepp vi kommer att använda oss av i uppsatsen.  

3.1 Stora journalistpriset 
Stora Journalistpriset delas ut av Bonniers AB och instiftades 1966. Syftet med priset är att ”Främja 

goda yrkesprestationer inom journalistiken”1. Priset delas ut i november varje år och det finns fyra 

olika kategorier: ”Årets avslöjande”, ”Årets berättare”, ”Årets förnyare” och ”Lukas Bonniers Stora 

journalistpris”. I de tre första kategorierna väljer juryn ut tre nominerade varav en får motta priset 

som är 100 000 kronor. Texterna måste ha publicerats mellan den första januari till sista september 

samma år. En prisnämnd bestående av Bonniers AB:s ordförande, ytterligare en representant från 

Bonnier samt personer inom branschen utser vilka som ska nomineras samt vem som ska vinna 

priset. Vem som helst kan föreslå arbeten man tycker förtjänar att bli nominerade till någon av de 

tre första kategorierna. Vem som vinner priset beslutas genom röstning av juryn.  

genomfört"2.  

3.2 Definition av centrala begrepp 

3.2.1 Reportage 
Anders Sundelin gör i sin bok Att få fakta att dansa ett försök till ett definiera reportaget då han 

skriver:  

 

”Reporterns ambition är att förmedla liv, ge läsaren en upplevelse. Människor ”medverkar” i ett reportage, 

levererar inte bara pratminus. Läsaren ska ryckas med av berättelsens kraft. Historien måste vara spännande. 

Reportaget ställer samma frågor som all annan litteratur. Krig och fred. Brott och straff. Vad är en människa? 

Men reportern kommer utifrån, stannar en stund, drar vidare.”3 

 

Vi har valt att definiera ordet reportage som en längre text som berättar en historia med hjälp av 

gestaltning, antingen genom att reportern själv varit på plats eller genom intervjumaterial. Till 

skillnad från en nyhetstext behöver ämnet inte vara dagsaktuellt eller vara ett löpande referat av ett 

händelseförlopp.  

                                                
1Stora journalistprisets hemsida, Om priset, http://www.storajournalistpriset.se/om-priset/  
2Stora journalistprisets hemsida, Om priset,  http://www.storajournalistpriset.se/om-priset/ 
3 Sundelin Anders, Att få fakta att dansa, 2008, Stockholm: Leopard förlag, sid. 16 
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3.2.2 Den klassiska dramaturgiska modellen 
För att analysera reportagens dramaturgi har vi valt att använda oss av den klassiska dramaturgiska 

modellen.  

Den klassiska dramaturgiska modellen är en modell som beskriver hur en text eller ett drama är 

uppbyggt. Modellen består av sex olika steg: 

- Anslag, här väcks förväntningar, man kan ana vad som komma skall 

- Presentation, vi får fakta om huvudkonflikten eller huvudproblematiken 

- Fördjupning, konflikten eller problemet fördjupas 

- Upptrappning, tempot ökar och konflikten eller problemet trappas upp 

- Klimax, texten når sin höjdpunkt, anslag och fördjupning bekräftas  

- Avrundning, texten landar och avslutas i ett lugnare tempo4 

3.2.3 Reporterrösten 
En del som vi valt att lägga fokus på i vår analysmodell är reporterrösten, alltså om och på vilket 

sätt skribenten är delaktig i texten. För att redovisa vad vi kom fram till på ett enkelt sätt har vi i vår 

slutdiskussion valt att beskriva tre olika typer av reporterröster. För att göra det har vi tagit avstamp 

i Torsten Thuréns Reportagets rika repertoar och de tre olika framställningsformer som han kallar 

”att visa”, ”att tala om” och ”att bevisa”.5 

 Den första typen av reporterröst har vi valt att kalla ”Jaget för att visa”. Det är den 

reporterröst som används för att beskriva en miljös karaktärsdrag. Denna reporterröst används i 

huvudsak då reportaget utspelar sig på någon annan plats än i Sverige.  

 ”Jaget som verktyg” är den andra typen av reporterröst. Denna reporterröst används i de 

reportage som är samhällskritiska eller granskande. Där används ofta en stil och ett tonfall med 

mycket ironi för att påverka och styra läsaren.  

 Den tredje typen av reporterröst har vi valt att kalla ”Det rekonstruerande jaget”. Den 

reporterrösten används för att rekonstruera ett händelseförlopp. Den används mestadels för att 

skildra ämnen som är känslomässigt starka.  

3.2.4 ”Wallraffa” 
Att ”wallraffa” är ett uttryck som används i den undersökande och grävande journalistiken. 

Uttrycket härstammar från den tyske journalisten och författaren Günter Wallraff som gjort sig känd 

                                                
4 Svein Gladsö, Ellen K.Gjervan, Lise Hovik & Annabella Skagen, Dramaturgi, Forestillinger om teater, Oslo: 

Universitetsförlaget AS, sid.16 
5 Thurén Torsten, Reportagets rika repertoar, 1992, Uppsala: Grafiska Byrån, sid. 313 
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genom att avslöja oegentligheter genom att infiltrera organisationer.6  

 

 

4. Tidigare forskning  
 
Det finns ingen tidigare forskning som handlar om att definiera det goda reportaget. Däremot finns 

det forskning både med fokus på reportageanalys och med fokus på enskilda skribenters och 

journalisters reportage. Vi anser att denna litteratur bör presenteras då dessa reportage, precis som 

de vi valt att analysera, är vad som enligt branschen anses vara god journalistik. Dessa böcker 

innehåller en del biografiska inslag som inte varit relevanta i vår undersökning. Vi har också i 

samband med presentationen av böckerna valt att förklara på vilket sätt vi valt att använda dem.  

I avhandlingen Reportagets rika repertoar studerar Torsten Thurén sju reseböcker av sex 

författare. Han studerar dem både ur en verklighetsbeskrivande aspekt med hjälp av 

historievetenskapens analytiska redskap och även de språkliga uttrycksmedlen. I vår undersökning 

har vi tagit mest fasta på den språkliga analysen i Reportagets rika repertoar, då Torsten Thurén 

presenterar en modell för reportageanalys. Den innehåller en del där man analyserar 

innehållsaspekten och en där man fokuserar på formaspekten. I den del där man fokuserar på 

innehållsaspekten skriver Torsten Thurén: ”Först diskuterar jag vilka kunskapskällor reportern har 

till sitt förfogande, sedan hur dessa källor används för att beskriva verkligheten och därefter de 

teoretiska modeller som reportrar använder sig av för att förklara verkligheten.”7  

 I den del av analysen där han fokuserar på formen fokuserar han på tre viktiga 

framställningsformer som han kallar ”'att visa', 'att tala om' och 'att bevisa'.”8 Han analyserar även i 

denna del hur författaren (reportern) finns med i texten. Han analyserar även vilka läsare författarna 

vänder sig till och vilka berättartekniska metoder som reportern använt sig av.9 Torsten Thurén 

fokuserar i sin analysmodell på reporterns egna upplevelser, reaktioner, tidigare erfarenhet och 

sinnesintryck. Detta är något vi valt att inte göra i vår analys, undantag då vi analyserat hur 

skribenten framställer sig själv i texten och om hen är delaktig. Det har vi valt att göra då vi vill 

fokusera på texten och inte på skribenten som skrivit den. Vi har inte gjort några efterforskningar 

om skribenterna eller tagit hänsyn till deras tidigare erfarenheter eller vilka de är.  

                                                
6 Nationalencyklopedin, sökord: ”wallraffa”, http://www.ne.se/undersökande-journalistik?i_h_word=wallraffa 
7 Thurén Torsten, Reportagets rika repertoar, sid. 313  
8 Thurén Torsten, Reportagets rika repertoar, sid. 313 
9 Thurén Torsten, Reportagets rika repertoar, sid. 313  
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Vi vill även nämna Kristina Lundgrens avhandling Solister i mångfalden Signaturerna 

Bang, Maud och Attis samt andra kvinnliga dagspressjournalister med utgångspunkt i 1930-talet. 

Även om denna avhandling fokuserar på kvinnornas roll i den traditionella presshistorien så bör den 

ändå nämnas som en del i tidigare forskning kring reportage och reportageanalys. Enligt Kristina 

Lundgren kretsar studien kring ”tre nyckelbegrepp: journalistikhistoria, journalistikens texthistoria 

och kvinnliga journalister.”10 Det vi fokuserat på i Kristina Lundgrens avhandling är just 

journalistikens texthistoria. En del i Kristina Lundgrens avhandling som vi tagit fasta på då vi 

formulerat vår teori är då hon skriver: ”Textanalysen är därtill kopplad till enskilda journalisters 

skrivande och agerande i en bestämd period av journalistikens utveckling.”11 Detta är något vi tagit 

i beaktande i vår analys, då vi även försökt se till i vilken tid texten publicerades och vad som hände 

under samma period som den publicerades, finns det några sammanhang?  

Andra avhandlingar där man analyserat reportagekonsten utifrån en specifik skribent är 

exempelvis Karin Palmkvists avhandling Diktaren i verkligheten: journalisten Stig Dagerman från 

1989 om Stig Dagermans roll som journalist och reporter, Margareta Ståls avhandling Signaturen 

Bansai: Ester Blenda Nordström: pennskaft och reporter i det tidiga 1900-talet från 2002 om 

journalisten Ester Blenda Nordström som ”wallraffade” som piga på en gård i Södermanland, Göran 

Leths bok Jolo – den förarglige iakttagaren: journalisten och författaren Jan Olof Olsson från 2007 

och även Tio reportage som förändrade världen – från Strindberg till Hemingway av Otto von 

Friesen, en reportagebok som innehåller tio reportage av stora författare.  

 

5. Teori och metod 
 
Det finns en hel del litteratur som kan kategoriseras som handböcker i att skriva och analysera 

reportage. Det är med hjälp av denna litteratur vi har byggt vår analysmodell och även en del av vår 

metod. Handböckerna om att skriva reportage har underbyggt vår teori och metod genom att de 

visar användbara byggstenar för att skriva reportage. Det har även hjälpt oss att göra vår 

analysmodell och att veta vad vi ska leta efter då vi applicerat den på de valda reportagen. På 

samma sätt har även litteraturen om reportageanalys varit användbar.  

                                                
10 Lundgren Kristina, Solister i mångfalden, 2002, Edsbruk: Akademitryck AB, sid. 13 
11 Lundgren Kristina, Solister i mångfalden, sid. 26 
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5.1 Teori 
  
Torsten Thuréns bok Författarens verktygslåda – att läsa och skriva sakprosa handlar om ”att 

överskrida gränsen mellan litteratur och vetenskap – att skildra sakförhållanden på ett sådant sätt att 

även icke-specialister förstår och blir intresserade.”12 Den här boken fokuserar på vilka olika 

verktyg som skribenten kan använda sig av för att göra en text levande. Denna bok har hjälpt oss 

samla på oss begrepp att använda då vi arbetat med att presentera de textanalyser vi gjort i vår 

undersökning. Stycket ”Författarjaget som verktyg” kan framförallt lyftas fram som en del av vår 

teori, där Torsten Thuren skriver: ”En författare kan använda sitt eget jag som verktyg. Men då är 

det frågan om ett speciellt författarjag, författaren i texten.”13  

 Anders Sundelins bok Att få fakta att dansa är en handbok i att skriva reportage. Anders 

Sundelin ger vägledning i att skriva reportage genom att ge tips om intervjumetoder, research och 

hur man bygger upp scener och även om språk och stil. Anders Sundelin uttrycker bland annat 

något som vi tagit fasta på då det kommer till att definiera vad som är ett reportage, men också då 

det kommer till de reportage som blir prisade och som lever vidare även efter att dagens tidning har 

slängts. Han skriver: ”Reportage är samma som litteratur förutom att det som skrivs är sant.”14  

 Vi har använt oss mycket av Anders Sundelins bok framförallt då det kommer till att 

definiera reportaget som genre, men även för att underbygga vår teori om vad som är det goda 

reportaget.  

 Det tidlösa reportaget av Cecilia Aare är i första hand en handbok för att skriva reportage 

och hur man analyserar dem. Såhär beskriver Cecilia Aare reportaget: ”Det goda reportaget är den 

snabba nyhetens motsats. Genom sin berättande, mer komplexa karaktär väcker det frågor snarare 

än besvarar, fördjupar istället för att förytliga. Vänder sig till både läsarens tanke och känsla och 

erbjuder inlevelse likaväl som eftertanke.”15 Det är också enligt denna teori vi delvis valt att 

definiera ordet reportage. Cecilia Aare skriver även om fördjupad reportageanalys och vad det 

innebär att arbeta med det. Hon beskriver det som att vara en ”aktiv läsare” och beskriver den 

fördjupade reportageanalysen såhär: ”Du undersöker berättandets beståndsdelar, du iakttar, 

reflekterar och drar slutsatser”.16 Cecilia Aare beskriver en modell för fördjupad reportageanalys i 

sin bok. Hennes modell har en deskriptiv nivå, där man analyserar reportaget innehåll genom att 

                                                
12 Thurén Torsten, Författarens verktygslåda – att läsa och skriva sakprosa, 1:a upplagan, 2006, Ljubljana: Korotan  
13 Thurén Torsten, Författarens verktygslåda, sid. 20 
14 Sundelin Anders, Att få fakta att dansa, sid. 16 
15 Aare Cecilia, Det tidlösa reportaget, 2011, Lund: Studentlitteratur AB, sid.7 
16 Aare Cecilia, Det tidlösa reportaget, sid.207 
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exempelvis undersöka bakgrunden, beskriva sitt första intryck, översiktligt beskriva textens 

dramaturgi och så vidare.  

 Modellen har även en mer analyserande och tolkande nivå där man bland annat analyserar 

och noterar faktauppgifter, reporterrollen, beskriver berättarperspektiv, undersöker textens 

värdegrund.17 Vi har hämtat inspiration och använt oss av delar av Cecilia Aares analysmodell i vår 

undersökning. Boken har även varit användbar i vårt arbete med definiera ordet reportage samt gett 

oss verktyg för att analysera de olika delarna och kunna se vad som definierar ett bra reportage.  

5.2 Metod  
 
Här presenteras den metod vi valt att arbeta med och varför vi valt den.  

Vi har valt att arbeta med kvalitativ innehållsanalys då vi arbetat med vår undersökning. Att 

vi arbetat med kvalitativ innehållsanalys innebär att vi tittar på vårt material med hjälp av en 

analysmodell som vi utformat för vår studies syfte. Kvalitativ innehållsanalys är mycket användbart 

då man vill upptäcka olika nyanser, mönster och betydelser i det material man väljer att 

undersöka.18 Det innebär i praktiken att vi har läst reportagen noga och letat efter bland annat 

språkliga nyanser, retoriska grepp och dramaturgiska kurvor.19 Att använda oss av den kvalitativa 

metoden har tillåtit oss att se nyanser och stilgrepp som en kvantitativ undersökning inte skulle 

kunna visa.  

 Den kvalitativa analysen blir då på gott och ont väldigt beroende av vem som utför den, men 

å andra sidan möjliggör den ett utvinnande av resultat som en kvantitativ undersökning aldrig skulle 

kunna ge.   

 I en kvalitativ innehållsanalys bearbetas undersökningsmaterialet aktivt och organiserat för 

att kunna söka efter mönster och nyanser på ett effektivt sätt. Istället för att maskinellt kvantifiera 

data väljer vi att: ”använd hela ditt intellekt för att på ett rättvisare sätt representera de data du har 

och kommunicera vad dina data visar utifrån syftet med din studie”.20 

5.2 Modell för innehållsanalys  
 
Här kommer vi att presentera den modell för vår textanalys som vi själva har konstruerat utifrån de 

                                                
17 Aare Cecilia, Det tidlösa reportaget, sid 208-210 
18 Fejes Andreas, Thornberg Robert, Handbok i kvalitativ analys, 2009, Stockholm: Liber, sid. 32 
19 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängenerud Lena, Metodpraktikan, 2012, Stockholm: 

Norstedts juridik, sid.210 
20 Fejes Andreas, Thornberg Robert, Handbok i kvalitativ analys, sid. 32.  
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verktyg och idéer vi fått efter att ha läst om kvalitativ textanalys och de olika metoder som föreslås i 

litteraturen vi läst. 

Vi har med hjälp av Reportagets rika repertoar av Torsten Thurén, Att få fakta att dansa av Anders 

Sundelin och Det tidlösa reportaget av Cecilia Aare gjort en analysmodell som vi kommer att 

använda oss av. Precis som Torsten Thurén och Cecilia Aare så har även vi delat upp vår analys i 

två delar. En del där vi fokuserat mer på innehållet och en del som är analyserande och tolkande av 

språk och stil.  

 I den första delen av analysmodellen fokuserar på innehållet i reportaget. De frågor vi ställer 

oss är följande: 

− Vad är reportagets bakgrund? Om/på vilket sätt var ämnet aktuellt vid publiceringstillfället? 

− Vilka kunskapskällor har reportern använt sig av? Hur framställs dessa källor? 

− Hur är materialet i texten disponerat? 

− Hur ser textens översiktliga dramaturgi ut?   

 I den andra delen av vår analysmodell fokuserar vi mer på den tolkande och analyserande 

nivån. De frågor vi då ställer oss är följande: 

− Vilka berättartekniska metoder används? Hur låter reporterrösten? (Exempelvis: finns 

skribenten med i texten, och på vilket sätt? Vilka tonfall och stilmedel används?)  

− Vilka retoriska grepp används? (Exempelvis jämförelser, värdeladdade ord, ordval och ton, 

bildspråk etcetera) 

− Vilka dramaturgiska grepp används? (Exempelvis dramatisering av olika händelser, 

huvudroller och biroller i texten, etcetera)  

 Vi ställer oss dessa frågor under läsningen av texten och gör sedan en sammanfattande 

analys utifrån svaren på frågorna. 

 

6. Material 
 
Här kommer vi att presentera det material vi har arbetat med i vår undersökning. Vårt syfte är att 

definiera det goda reportaget. Vi har valt att göra det med hjälp av samtliga reportage som vunnit 

eller blivit nominerade till Stora journalistprisets kategori ”Årets berättare” mellan åren 2002 – 

2012. Anledningen till att vi utgått från Stora journalistpriset är att vi inte vill göra urvalet då det 

skulle sänka undersökningen reliabilitet, istället har det som branschen ansetts vara god journalistik 
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blivit vår utgångspunkt. ”Årets berättare” innefattar förutom tryckt text även tv, radio och film, men 

eftersom vi kommer att arbeta med kvalitativ textanalys består vårt material endast av tryckt text. 

Reportagen har vi hittat med hjälp av Mediearkivet Retriever.   

 

6.1 Avgränsning och urval 
  
Vi har avgränsat oss genom att endast analysera de texter som blivit nominerade för tryckt media. 

Vi har valt att utesluta de bidrag som är gjorda för radio och tv. Vi har även valt att utesluta 

krönikörer, grafiker och tecknare i tryckt media som har blivit nominerade, då vi vill avgränsa oss 

till reportage och dessa inte stämmer in på vår definition av reportage. Detta gör att åren 2007 och 

2008 inte finns representerade i vår analys då det inte finns några reportage att analysera från de 

åren.  

6.1.1 Samtliga nominerade 2002 – 2012 
Vi börjar med att redovisa alla de nominerades som funnits med sedan kategorin ”Årets berättare” 

instiftades 2002, detta är alltså både tryckt text och även radio, tv och film. De reportage som vi valt 

att använda är understrukna. 

 

2002, Mustafa Can, I Sveriges namn, Dagens Nyheter (text), Bosse Lindquist, frilans i radio/tv, Jan 

Berglin, frilans (serietecknare). 

 

2003, Olle Lönnaeus och Niklas Orrenius, Kampen om de billiga arbetarna, Sydsvenska Dagbladet 

(text), Pär Fjällström, Myntets alla sidor, SVT (tv), Daniel Velasco Jävla vitskallar, Sveriges radio 

P1 (radio).  

 

2004, Leif Norrman, En familjs öde i Säpos händer, Dagens Nyheter (text), Bengt Ohlsson, 

krönikor, Dagens Nyheter (text), Susen Schulz, nyhets- och featuregrafik, Svenska Dagbladet 

(grafik).  

 

2005, Nahid Persson, Prostitution bakom slöjan, SVT dokumentär (tv), Marie Brammer och Anna 

von Brömssen, Sebbe visste att han snart skulle dö, Göteborgs-Posten (text), Maciej Zaremba, Du 

gamla du sjuka, Dagens Nyheter (text).  
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2006, Rigmor Ohlsson, Den ende begravningsgästen, Tendens P1, Sveriges Radio (radio), Maciej 

Zarmeba, Den polske rörmokaren och Rättvisan och dårarna, Dagens Nyheter (text), Tom Alandh, 

Jocke hette Sussis man, SVT (tv). 

 

2007, Isabella Lövin, frilansjournalist (text), Stina Jofs, artikelserien Vändpunkt, Tidningen VI 

(text), Martin Persson, dokumentärserien I en annan del av Köping, TV4 (tv). 

 

2008, Tomas Axelsson, Klass 9A, Strix/Sveriges television (tv), Fredrik Önnevall, för sina 

Kinareportage, SVT (tv), Susanne Björkman, dokumentärserierna I mellanrummen och Bota, 

lindra, trösta, Sveriges radio (radio).  

 

2009, Karin af Klintberg och Jane Magnusson, Ebbe- the movie, SVT (tv), Katarina Gunnarsson, 

för tre reportage om Kartellen, Sveriges radio (radio), Anders Bengtsson, En Glenn bland män, 

Offside (text).  

 

2010, Thella Johnson, Sunday bloody sunday, P3 dokumentär Sveriges radio (radio), Maud 

Nycander, Sluten avdelning, SVT dokumentär (tv), Michael Winiarski, för rapporteringen från 

Haiti, Dagens Nyheter (text). 

 

2011, Anders Bengtsson, You must win, Offside (text), Agneta Bernárdzon, Kapten Nemos barn, 

SVT dokumentär (tv), Erik Hedtjärn och Amanda Glans, Partiledaren- en dokumentär om Juholts 

väg till makten, Tredje statsmakten, Sveriges radio P1 (radio).  

 

2012, Peter Löfgren, Palestinas starka man, SVT (tv), Carina Bergfeldt, Dagen vi aldrig glömmer, 

Aftonbladet (text), Malik Bendjelloul, Searching for Sugar man (dokumentärfilm).  

6.1.2 Reportage för analys  
Här presenteras mer detaljerat de reportage som vi analyserat i vår undersökning.  

 

2002, vann Mustafa Can Stora journalistpriset för sitt reportage I Sveriges namn. Reportaget 

publicerades i Dagens Nyheter den 28 september 2002. I reportaget undersöker Mustafa Can 

Sverigedemokraterna genom att åka runt och träffa flera utav de mest högst uppsatta inom partiet. 
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Då han vann gjorde han det med följande motivering: ”För en personlig ton, ett språk som berör och 

med en effektiv berättarteknik som han utvecklat i flera reportage, med skildringen av 

Sverigedemokraterna som höjdpunkt.”21.  

 

2003, nominerades Olle Lönnaeus och Niklas Orrenius för sin artikelserie Kampen om de billiga 

arbetarna som publicerades i Sydsvenska Dagbladet mellan den 22 och 28 juni 2003. Den handlar 

om den billiga arbetskraft som importeras från de baltiska länderna och hjärnorna bakom som tjänar 

miljonbelopp på dem.  Motiveringen löd: ”För ett gediget berättande, med god språkkänsla och 

skicklig dramaturgi, som tillsammans med en noggrann kartläggning bedriven med stor 

journalistisk envishet lett till en skarp genomlysning av det vi kallar den svarta arbetsmarknaden.”22 

 

2004, nominerades Leif Norrman för sitt reportage En familjs öde i Säpos händer som publicerades 

i Dagens Nyheter den 11 oktober 2003. Reportaget handlar om hur Leif Norrmans far blev stämplad 

som kommunist av Säpo och om hur det har påverkat hans liv. Nomineringen löd: ”För att han 

stramt sammanhållet och på ett personligt sätt, skildrar hur en åsiktsregistrering använts av 

folkhemssverige för att slå sönder en familj.”23 

 

2005, vann Marie Branner och Anna Von Brömssen för sitt reportage Sebbe visste att han snart 

skulle dö som publicerades i Göteborgs Posten den 29 augusti 2005. Reportaget följer 15-åriga 

Sebastian Rajakeros sista veckor i livet innan avlider till följd av cancer. Motiveringen löd: ”För ett 

unikt reportage där läsaren får följa något så smärtsamt som ett barns dödskamp, skildrad med 

värdighet och värme.”24 

 

2005, nominerades Maciej Zaremba för sin artikelserie Du gamla du sjuka som publicerades i 

Dagens Nyheter mellan den 4 och 12 december 2004. I artikelserien undersöker Maciej Zaremba 

den svenska sjukvården. Nomineringen löd: ”För att han med ett nyskapande berättande genomlyser 

en av vår tids största och svåraste, politiska och samhällsekonomiska frågor.”25 

 

2006, vann Maciej Zaremba för sina artikelserier Den polske rörmokaren och Rättvisan och 
                                                
21Stora journalistpriset hemsida, http://www.storajournalistpriset.se/mustafa-can-dagens-nyheter/  
22Stora journalistprisets hemsida,http://www.storajournalistpriset.se/om-priset/nominerade/  
23Stora journalistprisets hemsida http://www.storajournalistpriset.se/om-priset/nominerade/  
24Stora journalistprisets hemsida http://www.storajournalistpriset.se/marie-branner-goteborgs-posten/  
25Stora journalistprisets hemsida http://www.storajournalistpriset.se/om-priset/nominerade/  
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dårarna som publicerades i DN. Den polske rörmokaren är en artikelserie om hur samhället 

påverkas av att människor idag arbetar över gränserna och den publicerades i Dagens Nyheter 

Kultur mellan den 10 och 19 november 2005. Rättvisan och dårarna är en artikelserie om 

behandlingen av psykiskt sjuka brottslingar som publicerades mellan den 29 juni och 9 juli 2006. 

Motiveringen löd: ”För att han med sitt täta och ifrågasättande berättande ständigt ger nya insikter i 

komplexa strukturer i det svenska samhället.”26  

 

2009, nominerades Anders Bengtsson för reportaget En Glenn bland män som publicerades i 

Offside nummer 1 2009. Reportaget handlar om fotbollsspelaren Glenn Hyséns proffskarriär och 

livet då fotbollskarriären är slut. Nomineringen löd: ”För att han med stor precision och kärlek visar 

folkhjältens vandring mot glömskan.”27  

 

2010, vann Michael Winiarski för sin rapportering i Dagens Nyheter från jordbävningskatastrofen i 

Haiti som inträffade i januari 2010. Nomineringen löd: ”För en modig katastrofrapportering med 

stort hjärta.”  

 

2011, nominerades återigen Anders Bengtsson för reportaget You must win som publicerades i 

Offside nummer 5 2011 som handlar om hur tre svenskar blev ansvariga för hur ett helt lands 

framtid avgörs genom en fotbollsmatch. Nomineringen löd: ”För berättelsen om ett av världens 

fattigaste länder som sätter sitt framtidshopp till en svensk fotbollstränare.”28 

 

2012, vann Carina Bergfeldt för sitt reportage Dagen vi aldrig glömmer. Massakern på Utöya som 

publicerades i Aftonbladet den 22 juli 2012. Den handlar om massakern på Utöya ett år efter 

händelsen. Motiveringen löd: “Av tusen lösa trådar väver hon en tät och tydlig berättelse som griper 

tag och vägrar släppa.”29 

 

 

 

 

                                                
26Stora journalistprisets hemsida http://www.storajournalistpriset.se/maciej-zaremba-dagens-nyheter/  
27Stora journalistprisets hemsida http://www.storajournalistpriset.se/om-priset/nominerade/ 
28Stora journalistprisets hemsida http://www.storajournalistpriset.se/om-priset/nominerade/ 
29Stora journalistprisets hemsida http://www.storajournalistpriset.se/carina-bergfeldt-Aftonbladet/  
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7. Resultat 
 
Här redovisar vi de resultat vi kom fram till då vi analyserat reportagen med hjälp av vår 

analysmodell. Resultatet följer vår analysmodell och resonerar kring varje del av den.  

 Vår analysmodell ser ut på följande vis: 

I den första delen av analysmodellen fokuserar på innehållet i reportaget. De frågor vi ställer oss är 

följande: 

− Vad är reportagets bakgrund? Om/på vilket sätt var ämnet aktuellt vid publiceringstillfället? 

− Vilka kunskapskällor har reportern använt sig av? Hur framställs dessa källor? 

− Hur är materialet i texten disponerat? 

− Hur ser textens översiktliga dramaturgi ut?   

 I den andra delen av vår analysmodell fokuserar vi mer på den tolkande och analyserande 

nivån. De frågor vi då ställer oss är följande: 

− Vilka berättartekniska metoder används? Hur låter reporterrösten? (Exempelvis: finns 

skribenten med i texten, och på vilket sätt? Vilka tonfall och stilmedel används?)  

− Vilka retoriska grepp används? (Exempelvis jämförelser, värdeladdade ord, ordval och ton, 

bildspråk etcetera) 

− Vilka dramaturgiska grepp används? (Exempelvis dramatisering av olika händelser, 

huvudroller och biroller i texten, etcetera)  

7.1  2002 
Det här året vann Mustafa Can priset för sitt reportage I Sveriges namn. I reportaget följer 

skribenten några högt uppsatta Sverigedemokrater i valupptakten inför valet 2002.  

 Vi möter pensionären Gun Kullberg som sitter i Sverigedemokraternas partistyrelse, 

Torbjörn Kastell andre vice ordförande i partiet och politisk redaktör för SD-kuriren och Kenneth 

Sandberg ledande medlem i Sverigedemokrat som har varit med och organiserat flera 

lokalavdelningar av Sverigedemokraterna.  

 Mustafa Can mottog priset med motiveringen: ”För en personlig ton, ett språk som berör 

och med en effektiv berättarteknik som han utvecklat i flera reportage, med skildringen av 
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Sverigedemokraterna som höjdpunkt.” 

Del 1, fokus på reportagets innehåll 

Reportaget I Sveriges namn publicerades i Dagens Nyheter lördagen den 28/9 2002. Den 

publicerades under Nyheter och Politik i tidningen. Reportaget publicerades som en fristående 

artikel och endast ett par veckor efter riksdagsvalet 2002 då Sverigedemokraterna fick 76 300 

röster.  

Det finns viss kunskap om partiet, dess framväxt och de medlemmar vi får möta. De 

presenteras genom att de vävs in i scener eller helt enkelt genom presentationer av personerna. Det 

finns ingen egentlig redovisning av källor, utan man får anta att de är gjorda genom research eller 

intervjuer.  

 Reportaget saknar siffror om de påståenden som Sverigedemokraterna och Mustafa Can gör, 

men det är inte heller det centrala. Det som är centralt är den kunskap som presenteras, som till 

exempel om Torbjörns Kastells uppväxt, och är relevant för att uppfylla reportagets syfte som är ett 

försök att förklara Sverigedemokraterna.  

Hela reportaget består i stort sett av scener. Vi befinner oss på samma plats länge i 

reportagen, som till exempel på Skansen, Malmö torg eller hemma hos Gun Kullberg. I scenerna 

vävs intervjumaterial in med till exempel presentationer av de personer vi möter eller annan 

research gjord om Sverigedemokraterna.  

 Då och då flikas en enkel fråga- och svarintervju in mitt under en scen. Även skribentens 

egna reflektioner flikas då och då in som ett avbrott eller en avslutning av en längre scen.  

 Intervjun och presentationen av Torbjörn Kastell skiljer sig något från resten av materialet: 

här är ett långt stycke text där skribenten endast använt sig av research- och intervjumaterial. Där 

går skribenten på djupet för att berätta för oss vem Torbjörn Kastell är, till skillnad från hur han 

väljer att presentera Gun Kullberg eller Kenneth Sandberg.  

 Det går där att se en tydlig skillnad på hur skribenten beskriver personerna utifrån deras kön 

och ålder. Då vi möter Gun Kullberg berättar skribenten om sockerkakan, bilderna på barnbarnen 

och skivorna i hennes skivsamling. Då vi möter Torbjörn Kastell berättas istället om hans 

fascination av hjältar och vilka böcker han har i sin bokhylla. Man får anta att en stor del av det som 

berättas om Torbjörn Kastell är hans egna ord, medan det om Gun Kullberg är skribentens egna 

antaganden och observationer.  

Det finns inte någon dramaturgisk kurva i reportaget, utan mer olika scener som byggs ihop 

till en helhet. De byggs inte upp till någon klimax eller stort avslöjande utan det är en historia som 
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berättas.  

 Man kan utläsa en viss klimax vid den något mer dramatiska händelsen vid 

sammandrabbningarna mellan demonstranter och Sverigedemokrater i mitten av reportaget. Men 

det finns inga uppbyggda förväntningar fram till det.  

 Texten börjar med att vi möter Sverigedemokrater som vi tror att de är: bullriga, skräniga 

och som sitter och dricker öl och äter hamburgare, sedan avslutas den med pensionären Gun 

Kullberg som bjuder på sockerkaka och lyssnar på Vikingarna. Det drar ner tempot på texten och 

blir en avslutning som passar den poäng som Mustafa Can förmodligen vill göra, att 

Sverigedemokraterna idag inte bara är ett nationalsocialistiskt parti fyllt av unga arga män, utan att 

deras politik sträcker sig till större delar av befolkningen.     

 Skribenten förflyttar sig fram och tillbaka i tiden i reportaget, går från valdagen till några 

veckor före valet och sedan framåt därifrån. Läsaren vet redan hur gått i valet och vi får följa med 

ifrån den seger Sverigedemokraterna tyckte att de gjorde till hur de kom dit.  

Del 2, fokus på analys och tolkning av texten.  

Skribenten är närvarande i texten. Vi möter människorna genom hans ögon. Som heller inte är vilka 

ögon som helst, det faktum att Mustafa Can är invandrare och dessutom muslim gör att reportaget 

får en helt annan tyngd och mening. Skribenten gör då och då egna reflektioner och har även med 

de reaktioner han får från till exempel pensionärerna på Skansen. Framförallt dessa reflektioner, 

men också hans medverkan genom hela texten, bidrar till påvisa den problematik som han vill visa 

hos Sverigedemokraterna: en slags dubbelhet och förvirring till vad de egentligen tycker.  

 Skribenten använder sin egna etniska bakgrund för att till exempel visa på Gun Kullbergs 

naivitet då hon pratar med Mustafa Can om muslimska invandrare och säger att ”...muslimska 

invandrare måste stoppas.” för att i nästa sekund le och fråga om han vill ha kaffe.  

 Cans etniska bakgrund blir också ett verktyg, eventuellt ofrivilligt, för att visa hur det är just 

i grupp och endast under vissa omständigheter som de som röstar på Sverigedemokrater ”vågar” 

visa sin rasism. Som när Mustafa Can efter besöket på Skansen gör reflektionen: ”Den rasism och 

den främlingsfientlighet som jag upplevde under sex timmar på Skansen har jag inte känt av 

någonsin under mina tjugosex år i Sverige.”.  

Skribenten har fyllt texten med värdeladdade ord som förstärker det som personerna som 

blir intervjuade eller kommer till tals säger. Han använder anföringsverb som till exempel ”fräser”, 

”skrattar” eller ”skanderar” för att lägga mer tyngd i hur någonting sägs och i vilket sammanhang 

saker blir sagda. Han använder ordet ”hävdar” för att själv ta avstånd ifrån information som han får 
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under intervjuer.  

 Skribenten använder sig också till viss del av upprepningar då han påvisar brister hos 

Sverigedemokraterna genom att upprepade gånger fråga efter siffror på att invandrare begår flest 

rån, inbrott och våldtäkter men ingen av de tillfrågade kan ge honom sådana siffror.  

Skribenten använder sig mycket av dramatisering genom att personifiera. Alla som medverkar i 

texten, även skribenten själv, representerar ett större sammanhang eller en grupp av människor. Gun 

som den naiva pensionären, Torbjörn och Kenneth som de missnöjda lite arga männen och 

skribenten själv som invandraren.  

 Torbjörn, Gun och Kenneth spelar huvudrollerna. Huruvida Mustafa Can har en huvudroll 

eller en biroll är lite tveksamt, han figurerar inte alls lika ofta som de tre andra i texten, men han har 

en stor del i den och är ständigt närvarande.  

 Reportaget dramatiserar också valupptakten genom att dramatisera händelserna vid Skansen 

och på Malmö torg.  

Sammanfattande analys: 

Det mest framträdande i reportaget I Sveriges namn är skribentens medverkan i texten. Bara det 

faktum att en muslimsk invandrare gör ett reportage där han följer med Sverigedemokraterna i deras 

valupptakt på väldigt nära håll får förmodligen läsaren att höja på ögonbrynen. Det är också hans 

reflektioner och de påhopp han råkar ut för som finns kvar i medvetandet efter läsningen.  

7.2 2003 
Det här året nominerades Niklas Orrenius och Olle Lönnaeus för sin artikelserie Kampen om de 

billiga arbetarna. Artikelserien består av sammanlagt åtta artiklar. Ett längre reportage, ett utdrag ur 

en telefonintervju, ett kortare reportage och fem stycken relaterade nyhetstexter. Ett år senare kom 

även en uppföljningsartikel. Artikelserien handlar om utnyttjandet av billig östeuropeisk arbetskraft.   

 Då vi valt att analysera reportage så kommer vår analys endast att fokusera på det längre 

reportaget som heter Miljonärer på billig arbetskraft.  

 Reportaget presenterar en grävande undersökning kring ett antal nyckelpersoner som tjänar 

pengar på att ta billig arbetskraft från östeuropeiska länder. Framförallt en person vid namn Lars V 

Vikingsson. Genom att göra de billiga arbetarna till delägare i hans utländska företag så får de jobba 

i Sverige utan arbetstillstånd. Detta är ett sätt för Vikingsson att komma runt kollektivavtal 

samtidigt som han själv tjänar miljoner. Reportaget Miljonärer på billig arbetskraft publicerades 

söndagen den 22 juni 2003 i Sydsvenska Dagbladet i delen Inrikes/Sverige. Det publicerades som 

en del i artikelserien Kampen om de billiga arbetarna. Den är skriven av Niklas Orrenius och Olle 
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Lönnaeus.  

Del 1, fokus på reportagets innehåll. 

 Skribenterna har använt sig av att stort antal källor för att skriva det här reportaget. Det 

märks i texten att mycket arbete har lagts ner på research. Bland annat har man läst insatta annonser 

från Vikingssons företag ”Rent a Farmer”, dokument från brittiska och svenska myndigheter.  

 Eftersom det är ett grävande reportage så behövs fakta i form av siffror och information i 

den löpande texten från myndigheter för att underbygga resonemanget om att några få svenskar 

tjänar pengar på billig arbetskraft och hur lätt det är att kringgå svensk lagstiftning. Källorna 

används för att ge texten hög trovärdighet.  

 Materialet i texten disponeras på följande vis: skribenterna börjar med att presentera 

problematiken med hjälp av scener där vi möter ”bovarna”, alltså bland andra Lars V Vikingsson 

och Peter Jissbom. Här finns också grundläggande fakta kring hur deras verksamhet är uppbyggd. 

Vi möter också några av de ”billiga arbetarna” som är nöjda med uppgörelsen. Sedan presenteras 

motståndarsidan, de som hjälper skribenterna att bevisa tesen om att de som tjänar på denna 

verksamhet är Vikingsson och de andra svenskarna och förlorarna är den billiga arbetskraften från 

Östeuropa. Sedan presenteras ytterligare information om verksamheten, hur den startade och vilka 

som är hjärnorna bakom den. Reportaget avslutas genom att man visar hur myndigheterna är efter 

de som startat verksamheten. 

 Reportaget följer ingen dramaturgisk kurva. Däremot är det tydligt att reportaget är den 

första delen i en längre artikelserie och därför inte behöver följa en klassisk modell. Reportaget 

fungerar som en slags inledning till resten av serien, och i det ingår också de första delarna i en 

klassisk dramaturgisk kurva: med anslag, presentation och fördjupning. Sedan fortsätter reportaget 

med en upptrappning av problemet och att tempot ökar något. Det är också där reportaget avslutas, 

med lite av en cliffhanger.  

Del 2, fokus på analys och tolkning av texten 

Det finns ett reporterjag som är närvarande i texten, men den enda gång det nämns görs det som 

”Sydsvenskan”, alltså den tidning som skribenterna arbetar för. Det är också tydligt att skribenten 

varit på plats då han beskriver mötet med Jissbom, ”Han skjuter upp glasögonen i pannan, skakar 

hand och bjuder in oss i sitt sammanträdesrum.”. Det blir på det sättet tydligt att skribenten mött de 

här personerna och frågat de här frågorna på plats.  

 Det är också tydligt vilken roll skribenten har i texten: som den grävande reportern som ska 

avslöja sanningen och visa för oss vilka bovar de här människorna är. Skribenten använder sig av en 
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mängd olika retoriska grepp för att förstärka det här intrycket. Som till exempel då han använder sig 

citationstecken för att underminera och göra läsaren kritisk till det som står: ”I Sverige säljer 

Vikingsson och Wallin sina ”självständiga företagare” för 110 kronor i timmen.”. Citationstecknen 

får då stå för både att det är någon annans ord, men också som en indikation på att det faktiskt inte 

är sant. 

 Skribenten använder sig också av jämförelser då Vikingssons arbete beskrivs som en ”armé 

av billiga arbetare från de gamla öststaterna”, i första stycket i texten. Redan här förstår läsaren att 

det som de gör är dåligt.  

 Rollerna förtydligas också ytterligare då exempelvis Vikingsson, Wallin och Jissbom 

beskrivs väldigt målande och inte i särskilt positiva ordalag, Jan-Erik Wallin beskrivs som ”en 53-

åring med rödbränt ansikte och hest skratt.”. Också då de talar om den billiga arbetskraften förstärks 

rollen av dem som bovar: ”De är alltid glada och nöjda, säger han och biter av en tugga på sitt 

wienerbröd.”  

 Som kontrast till detta beskrivs inte de lettiska arbetarnas utseende eller röster 

överhuvudtaget, där får vi bara rätt och slätt veta vad de säger och hur deras situation ser ut. Det 

samma gäller då vi möter dem som vill stoppa Vikingsson och hans ”kumpaner”, där får vi också 

bara veta vad de tycker och vad de gör, inte hur de klär sig, vad de äter eller hur deras arbetsplats 

ser ut. Skribenten har alltså på detta sätt regisserat verkligheten för att förtydliga för läsaren vem 

som gör rätt och vem som gör fel.  

 Hela reportaget, och även hela artikelserien, får dramatisera och personifiera de hål som 

finns i systemet och gör det lätt att utnyttja billig arbetskraft. De får också symbolisera en liten del 

av ett växande och pågående problem.  

Sammanfattande analys: 

Det mest framträdande i Miljonärer på billig arbetskraft blir beskrivningen och framställningen av 

”bovarna”. Det råder ingen tvekan om att huvudsyftet med både detta reportage och hela 

artikelserien Kampen om de billiga arbetarna är att avslöja bovarna. Skribenten skriver nästan 

läsaren på näsan i sin beskrivning av personerna i reportaget.  

7.3 2004 
Det här året nominerades Leif Norrman priset för sitt reportage ”En familjs öde i Säpos händer”. I 

reportaget får skribenten läsa den akt som finns på Säpos arkiv, om hans far. 

 Läsaren får följa med Leif Norrman då han för första gången får gå igenom den akt med 

information som under ett antal år i mitten av 50-talet samlades in av Säpo. Anledningen var att 
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Leif Norrmans far, som var LO:s andre man blev stämplad som kommunist efter att ha skrivit under 

ett upprop mot atomvapen. Einar Norrman var bara en av tusentals svenskar som råkade ut för detta. 

 Leif Norrman nominerades med följande nominering: ”För att han stramt sammanhållet och 

på ett personligt sätt, skildrar hur en åsiktsregistrering använts av folkhemssverige för att slå sönder 

en familj.”  

 Reportaget publicerades lördagen den 11 oktober 2003 i Dagens Nyheter diverse del. Det är 

inte en del av en artikelserie och det finns heller inga hänvisningar till tidigare artiklar i den egna 

eller i andra tidningar.  

Del 1, fokus på reportagets innehåll.  

 Skribenten använder sig av två stora kunskapskällor i reportaget: Säpo och sig själv. Mycket 

av kunskapen är hämtad från den mapp han får läsa i arkivet som innehåller den information Säpo 

samlade in om hans far. Sedan använder han sig av sina egna minnen och familjehistoria för att 

bygga både bilden av sin far och det trauma som det orsakade familjen att fadern blev stämplad som 

kommunist.  

 En del av kunskapen är inhämtad genom research och forskare. Skribenten redovisar hela 

tiden varifrån de olika delarna av kunskapen kommer.  

 I reportaget varvas scener från då och nu med den information som skribenten finner i Säpo 

mappen. I scenerna befinner sig skribenten i arkivet eller i sina minnen från barndomen. Scenerna 

är korta och intensiva.  

 Reportaget följer till viss del den klassiska dramaturgiska modellen. Skribenten använder sig 

av ett anslag för att locka in oss då han beskriver vart han befinner sig på ett ganska dramatiskt sätt: 

”Det ligger fyra mappar av styvt brunt papper på bordet. Rummet är litet, nästan som en cell. En 

stol, ett bord och en Ramlösa som jag får ta med in.”. Sedan presenterar han huvudpersonerna: sig 

själv och sin far. I fördjupningen börjar han läsa Säpo-mappen och även beskriva hur det kom sig 

att hans far hamnade i Säpos arkiv. Det finns ingen egentlig klimax, kanske kan det kallas en 

klimax då skribenten beskriver de svårigheter han själv mötte i sin barndom på grund av situationen 

med hans far. Sedan avslutas det med egna reflektioner och funderingar kring varför inte dessa 

dokument släpps fria. Norrman själv har fått ansöka om att få läsa mappen och fått tillstånd tack 

vare att det är hans egen far som finns där. Reportaget slutar och börjar på samma ställe och vid 

ungefär samma tidpunkt, i Säpos arkiv.   

Del 2, fokus på analys och tolkning av texten 

 Skribenten är högst närvarande i reportaget, då det hela utgår ifrån honom, hans upplevelser 
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och hans familj. Han medverkar också i reportaget, då han hittar bilder på sig själv i mappen. Han 

är även partisk och sticker inte under stol med sin ställning i frågan. Exempelvis då han finner 

bilden på sig själv skriver han: ”Jag tittar häpet på bilden av mig själv. Länge. Ett öppet, rent 

barnansikte. En elvaårig. Vad gör den bilden i Säpos arkiv?”.  

 Skribenten använder sig av en hel del värdeladdade ord för att förstärka sina åsikter om vad 

han finner i arkivet. Han använder ord som ”helvete”, ”oren” och ”svek” för att beskriva vad som 

hände med honom och hans familj på grund av spaningarna som Säpo gjorde av hans far.   

 Norrman använder sig också av frågor i texten av samma anledning, exempelvis då han 

frågar sig själv vad som togs ifrån honom den dag hans foto hamnade i Säpos arkiv. Dessa frågor 

blir både en förstärkning av vad han känner men också en symbolisk, då han inte får några svar på 

dessa frågor av att titta i mappar och söka i arkiv.  

 Skribenten gör också jämförelser mellan svenska Säpo och med säkerhetspolisen i 

Östtyskland, Stasi. Ibland använder sig skribenten också av en nedlåtande och nästan ironisk ton för 

att ytterligare förstärka sin åsikt. Exempelvis då han beskriver vad som hände då hans far skulle gå 

på boxning. Även avslutningen av reportaget kan tolkas som något ironiskt då Norrman blir 

eskorterad ut av en arkivarie som säger: ”Nu förstår du säkert bättre varför vi måste göra detta jobb, 

säger arkivarien. Jag tittar på honom. Han menar allvar, nitisk och tillitsfull. Jag svarar inte.”  

 Hela reportaget är en dramatisering av vad som händer då han, efter att ha väntat en längre 

tid, får läsa mappen om sin far. Huvudrollerna i denna dramatisering är skribenten själv och hans 

far. Birollerna innehas av Säpo och även de övriga medlemmarna i skribentens familj, de existerar 

både i nu- och dåtid.   

 Skribentens och hans familjs öde får personifiera vad som hände med många andra familjer 

under den tidsperioden i Sverige och vad konsekvenserna kunde bli och att det fortfarande har 

konsekvenser. Vi förstår ytterligare vidden av detta då skribenten i slutet av texten presenterar hur 

många som faktiskt undersöktes av Säpo. Siffrorna får då en större betydelse eftersom vi redan vet 

vad konsekvenserna blev för Leif Norrmans familj och nu kan gissa oss till hur många fler familjer 

som mötte samma öde.  

 Skribenten använder sig av sina egna sinnen för att gestalta miljön då han beskriver doften 

av klor och barnskratt då han går genom korridorerna på väg till arkivet. Detta blir en kontrast till 

den information han sedan får i mappen och blir på sätt och vis också en symbol över hans förlorade 

barndom.  

Sammanfattande analys:  
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Det mest framträdande i reportaget är skribentens egen roll i historien. Han har inte bara skrivit det, 

det är sin egen familjehistoria han undersöker. Han gör också klart och tydligt vart han står i frågan 

och lämnar egentligen ingen plats för att läsaren ska kunna göra sin egen tolkning eller ha en egen 

åsikt i den här frågan.  

7.4 2005 
Det här året vann Marie Branner (skribent) och Anna von Brömssen (fotograf) priset för sitt 

reportage Sebbe visste att han snart skulle dö. I reportaget möter vi snart 16-åriga Sebastian 

”Sebbe” Rajakero och hans familj. Sebbe har i tre och ett halvt år kämpat mot en elakartad cancer 

som började i tjocktarmen. Nu är kampen snart slut, 16-åriga Sebbe ska snart dö.  

 I reportaget följer vi Sebbe och hans familj, mamma, pappa och två syskon, när de alla 

förbereder sig för det ofattbara som snart ska hända.  

 Marie Branner och Anna von Brömssen mottog priset med motiveringen: ”För ett unikt 

reportage där läsaren får följa något så smärtsamt som ett barns dödskamp, skildrad med värdighet 

och värme.” Vi har valt att inte analysera fotografierna i reportaget.  

 Reportaget Sebbe visste att han snart skulle dö publicerades i Göteborgs-Posten måndagen 

den 29/8 2005. Den publicerades i nyhetsdelen av tidningen. Det är tidningens egen skribent Marie 

Branner som skrivit och deras fotograf Anna Von Brömssen som gjort reportaget och som 

tillsammans mottog Stora journalistpriset för det.  

Del 1, fokus på reportagets innehåll. 

 Reportaget är publicerat som en fristående artikel och är inte del i någon artikelserie. Det 

finns heller inga speciella hänvisningar till tidigare reportage i den egna tidningen eller andra 

medier.  

 I den löpande texten i reportaget finns egentligen inga källor eller fakta, förutom det vi 

behöver veta om Sebbe och hans situation. Texten är istället helt fokuserad på händelseförloppet 

under hans sista dagar i livet.  

 All ren fakta och siffror kring barncancer har skribenten istället valt att presentera 

avslutningsvis i faktarutor. Här får vi dels kort fakta om olika cancertyper som drabbar barn och om 

olika organisationer att ta kontakt med i händelse att man förlorar ett barn. Fokus i faktarutan ligger 

mycket på hur man hanterar sorgen, både som förälder men även som anhörig till en förälder eller 

som syskon. Kunskapen är hämtad från Barncancerfonden och Sebbes läkare, barncancerläkaren 

Gustaf Österlundh.  

 Det finns två olika typer av hur skribenten valt att disponera materialet i texten, det ena är 
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scener. Alltså gestaltningar av vad som händer just då och där. Sen finns det även något som vi i 

denna analys valt att kalla för intervjumaterial, alltså rekonstruktioner av det som hänt och som 

skribenten samlat in genom intervjuer. Eftersom det saknas ren fakta kring exempelvis barncancer i 

stort i texten så handlar intervjumaterialet istället om Sebbes tidigare upplevelser av sjukdomen 

eller av vad han tror kommer hända i livet efter detta.  

 Upplägget ser ofta ut på följande vis: scenerna används som introduktion eller övergångar 

till intervjumaterial, ofta med ett talminus som en naturlig övergång mellan vad som händer här och 

nu och vad som pågår i Sebbes huvud eller har hänt tidigare. 

  Skribenten har även byggt upp texten med att varva kortare scener med längre stycken av 

intervjumaterial, ju längre in i texten vi kommer desto längre och större plats tar scenerna och desto 

mindre intervjumaterial blir det. Sedan kulminerar och avslutas reportagets med tre långa scener 

utan något intervjumaterial alls.  

 Texten följer till viss del den klassiska dramaturgiska modellen, med anslag, uppbyggande, 

upptrappning, klimax och avrundning. Skillnaden är att det egentligen inte finns några 

överraskningar, utan vi vet redan då vi läser titeln på reportaget Sebbe visste att han snart skulle dö 

vad som kommer att hända: Sebbe kommer att dö.  

 Det är detta som byggs upp under hela reportaget och när det väl händer når reportaget sin 

kulmen. Sedan sker en avrundning då familjen gör sig redo för att lämna Sebbe på sjukhuset och 

sedan förflyttas vi fram i tiden till begravningen.  

Del 2, fokus på analys och tolkning av texten.  

Skribenten finns närvarande i texten, även om det inte är på ett tydligt sätt. Ordet ”vi” används 

några gånger i början av texten. I den allra första scenen får vi klart för oss att skribenten är på plats 

då hon skriver ”Vi sitter i tv-rummet hemma i lägenheten i Tynnered.” Här etablerar skribenten att 

hon verkligen är med i det innersta rummet, och förstärker det även i den tredje scenen ”Vi pratar 

om hopp.” Då det blir ännu tydligare hur nära skribenten kommer.  

 När scenerna och händelseförloppet blir intensivare blir skribenten mer som en fluga på 

väggen, en osynlig observatör, men ändå känns det i gestaltningen och tack vare den tidigare 

etableringen att hon verkligen är med i händelsernas centrum: i rummet på sjukhuset där Sebbe dör.  

 Skribenten tar avstånd i rätt ögonblick i texten. Hon försöker inte förstå, förklara eller 

beskriva sina egna känslor kring det här barnet som dör, hon förklarar endast på ett konkret sätt vad 

som händer runtom henne.  

 Ett retoriskt grepp som skribenten använder sig av i den löpande texten är förenkling. 
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Förenkling kring Sebbes sjukdom och medicinering som givetvis är mycket mer komplicerad än 

vad som visas i texten. Det är tydligt att detta gjorts för att fokus istället ska ligga på känslorna 

kring att ett barn dör, istället för att krångla in sig i sjukdomstermer. Det har också gjorts genom att 

samla all ren fakta i slutet i faktarutor.  

 Ett annat retoriskt grepp är upprepning, många av scenerna börjar med att vi får veta vad 

som går på tv. Detta gör att vi känner oss trygga, vi känner igen oss, någonting är som vanligt i det i 

övrigt ofattbara och, för de flesta, främmande som sker hos familjer Rajakero.  

 I övrigt används inte många retoriska grepp eller knep, det behövs inte då det som händer är 

så starkt att det inte behövs några värdeladdade ord.  

Hela texten är en dramatisering av barn med cancer och av den ofattbara händelsen att förlora ett 

barn. Texten får stå för och representera detta stora trauma som det är att förlora ett barn i en svår 

sjukdom. Sebbes öde får personifiera och representera andras öden och familjetragedier.  

 I texten får Sebbe och hans föräldrar, främst hans mamma som uttrycker mest känslor, spela 

huvudrollerna. Sebbes syskon och hans läkare och sjuksköterskor spelar birollerna. Även Sebbes 

lillebror som dog för många år sedan i plötslig spädbarnsdöd spelar en viktig roll i reportaget då han 

får vara en länk mellan det här livet och nästa. Han används på det sättet både av skribenten men 

även av Sebbes familj för att kunna bearbeta och förbereda sig.  

 Ett dramaturgiskt grepp som också används är att normalisera det onormala genom att 

använda det som vi tidigare nämnde i samband med vilka retoriska grepp som används: genom att 

gestalta sådant som de flesta känner igen. En doft, ett ljud, ett program på tv.  

 I den sista scenen, Sebbes begravning, använder skribenten ett helt annat språk. Då blir 

gestaltningen och ordvalen helt andra än vid de intensiva scenerna på sjukhuset. Det blir snudd på 

skönlitterärt då skribenten beskriver platsen: ”Björkarnas kala grenar spretar i vinden.” ”Överallt 

darrande ryggar...” och så vidare. Här gestaltas verkligheten på ett helt annat sätt, det konkreta 

språket som tidigare använts skulle här bli för opersonligt.  

Sammanfattande analys:  

Det tydligaste i reportaget är disponering av materialet: att det intensifieras och blir längre scener ju 

närmare vi kommer kulmen: att Sebbe dör. Också variationen i språket känns viktig att poängtera: 

skillnaden i det som händer tiden innan på sjukhuset, på sjukhuset och vid begravningen. 

Skribenten går från intervjumaterial där det som sägs pendlar mellan fakta om Sebbe och hans 

tankar kring döden och normalisering med tv-program och bulldoft. Därifrån till ett konkret 

redovisande av ett händelseförlopp då Sebbe lever sina sista timmar, för att sedan avsluta med ett 
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mycket gestaltande och skönlitterärt språk vid den avslutande scenen på Sebbes begravning. 

 Skribentens roll i texten är också en stor del av analysen, då hon samtidigt som hon lyckas 

vara delaktig och så nära man kan komma ändå tar avstånd i rätt stund och istället blir en osynlig 

observatör.   

Maciej Zaremba – Du gamla du sjuka 

Det här året nominerades Maciej Zaremba för sin artikelserie Du gamla du sjuka. I artikelserien 

undersöker Maciej Zaremba den svenska sjukvården och sjukskrivningsantal. 

 Artikelserien består av sammanlagt fem reportage där skribenten reser runt i Jämtland och 

diskuterar vårdbyråkrati, sjukskrivningar och vårdköer. Vi har valt att analysera ett av reportagen 

och har då valt det inledande reportaget Lyssna på hjärtat i Hoting. I det här reportaget möter han 

läkarna Hans Boberg och Mats Ullén i det lilla samhället Hoting, tre mil söder om Dorotea.  

 Maciej Zarembas nominering löd: ”För att han med ett nyskapande berättande genomlyser 

en av vår tids största och svåraste, politiska och samhällsekonomiska frågor.” 

 Reportaget publicerades i Dagens Nyheters kulturdel lördagen den 4/12 2004. Det är första 

delen i artikelserien Du gamla du sjuka som innehöll sammanlagt fem reportage.  

Del 1, fokus på reportagets innehåll. 

 Det är tydligt i reportaget att skribenten gjort en grundlig research. Det hänvisas till 

tidningsartiklar och redovisas en hel del siffror kring sjukskrivningar och vårdköer. En del kunskap 

är baserat på skribentens egna upplevelser, till exempel har han ”Wallraffat” då han själv söker vård 

för att se vad som händer. Han redovisar inte alltid varifrån han fått informationen och i en del av 

intervjuerna berättar han inte namnet utan hänvisar endast till personen som ”läkaren” eller 

”receptionisten”.  

 Skribentens självupplevda scener varvas med hans egna reflektioner och en hel del 

information och intervjumaterial, de presenteras i ganska korta stycken. Det gör att vi får väldigt 

mycket information på ett lättillgängligt sätt då fakta hela tiden blandas med reflektioner, frågor och 

scener. Vi får genom hela texten följa de två läkarna Hans Boberg och Mats Ullén, skribenten börjar 

och avslutar med deras situation.  

 Reportaget följer den dramaturgiska modellen till en början då han fångar in läsaren med en 

gestaltande beskrivning av Hoting. Sedan presenterar och fördjupar han i ämnet med hjälp av mötet 

med läkarna och presentationen av problemet. Det finns ingen klar klimax, men man skulle kunna 

säga att den dramaturgiska kurvan når en topp då han skriver ”Jag måste bekänna att jag inte visste 

förrän jag kom till Jämtland att enligt landstingsdoktrinen är svenskens inställning till vården 
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densamma som till kröken: om den blir lättillgänglig kommer vi att hälla i oss så mycket det 

någonsin går.”. Anledningen till att detta skulle kunna kallas en topp i den dramaturgiska kurvan är 

att han här anklagar landstingen för att fördumma svenskarna. Texten avslutas inte med en 

cliffhanger, till skillnad från de andra artikelserier vi analyserat eller har ett öppet slut för att locka 

till läsning i nästa del av reportaget.  

Del 2, fokus på analys och tolkning av texten. 

Skribenten är synlig genom hela texten. Han inleder med en självupplevd händelse, då han träffar 

läkarna från Hoting och är med dem under såväl jakt som bastubad, redan där etablerar han sig själv 

i texten. Han använder sig också av sig själv för att driva texten framåt genom hela reportaget. Både 

genom att ställa frågor som driver handlingen framåt och genom att vid ett tillfälle ”wallraffa” för 

att bevisa sin tes. Vid ett tillfälle talar också skribenten direkt till läsaren då han skriver ”Nu är jag 

rädd att läsaren inte förstår det...”.  

 Skribenten tar också på sig lite av en detektivroll då han ”wallraffar” som patient på en 

läkarmottagning i Jämtland för att ta reda på sanningen och gör då verkligheten lite mera 

spännande. Då och då blir även hans ton ironisk, snudd på sarkastisk: ”Jag läser en krönikör som 

vill se försäkringspatruller slå in dörren hos den sjukskrivne och med våld trycka in termometern i 

närmaste kroppsöppning. Ja, försök med det.” 

 Skribenten använder sig mycket av frågor och fråga-svar för att driva texten framåt. Det här 

gör att läsaren blir delaktig och får följa med i skribentens researcharbete. Han använder sig också 

av jämförelser för att bevisa sin poäng. Han jämför till exempel olika länder för att visa på 

olikheterna i sjukskrivningsantal. Till exempel då han säger att till skillnad från Grekland så har 

Sverige den renaste luften och det renaste vattnet och ändå är Sverige det sjukligaste landet och 

Grekland det friskaste. Han tar det sedan ytterligare ett steg då han säger att invandrare som bott i 

Sverige i mer än 12 år blir så pass integrerade att de då sjukskriver sig oftare än tidigare.  

 De två läkarna från Hoting personifierar problemet och får stå för ett ganska komplicerat 

och stort problem. De spelar, tillsammans med skribenten själv, huvudrollerna i texten. Han 

dramatiserar också händelser, bland annat genom att använda sig av ”wallraffning”, han gör då 

verkligheten något mer spännande än den är. Detta gör han också genom att då och då gå ifrån att 

kalla Hans Boberg och Mats Ullén för läkarna och istället hänvisa till dem som ”jägare” och 

”jägarbröder”. Han använder sig också av en del biroller, som till exempel pizzabagaren Mehmed, 

som även han får personifiera ett större sammanhang.  

Sammanfattande analys:  
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Det mest framträdande i reportaget är skribentens egna reflektioner. Han använder sig själv väldigt 

mycket för att driva handlingen fram. Det märks tydligt i reportaget att han verkligen har någonting 

han vill förmedla till läsaren. Han skräder inte att vara sarkastisk och ironisk för att visa sina åsikter 

och förmedla sin åsikt till läsaren, han lämnar inte mycket utrymme för att läsaren ska kunna göra 

sin egen tolkning. 

7.5 2006 
Det här året vann Maciej Zaremba för sina artikelserier Den polske rörmokaren och Rättvisan och 

dårarna. Den polske rörmokaren består av fem olika reportage och Rättvisan och dårarna består av 

sex olika reportage. Vi har valt att analysera första delarna ur båda artikelserierna och sedan göra en 

kortare gemensam sammanfattande analys av reportagen. Maciej Zaremba vann med nomineringen: 

”För att han med sitt täta och ifrågasättande berättande ständigt ger nya insikter i komplexa 

strukturer i det svenska samhället.” 

Maciej Zaremba- Den polske rörmokaren  

 Artikelserien Den polske rörmokaren publicerades mellan torsdagen den 10/11 och lördagen 

den 19/11 2005. Den första delen har rubriken Spöket kör en liten bil med utländska skyltar. I 

reportaget inleder han sin resa och visar vilka konsekvenser det nya öppna Europa har för de 

arbetare som tar den fria arbetsmarknaden på allvar. Vi möter människor som flyttat till andra 

länder för att tjäna mera pengar och arbeta under bättre arbetsförhållanden.  

 Reportaget publicerades i Dagens Nyheters kulturdel lördagen den 10/11 2005. Publicerades 

som den första delen i artikelserien Den polske rörmokaren. Det är tidningens egen journalist 

Maciej Zaremba som skrivit reportaget och även hela den fem delar långa artikelserien.  

Del 1, fokus på reportagets innehåll.  

 Det finns mycket fakta i reportaget i form av information och en hel del siffror, dessa fakta 

vävs in i den löpande texten, så att man knappt märker att det staplas så mycket fakta på varandra. 

Ibland uppges källan, men mycket av informationen presenteras utan hänvisning till källor. Det 

märks dock tydligt att mycket researcharbete ligger bakom texten.  

 Skribenten varvar scener och information med egna kortare reflektioner. Ofta avslutar han 

en problematisering eller information med en egen reflektion eller tanke runt situationen. 

Informationsdelarna innehåller såväl intervjumaterial och research uppgifter som kortare scener där 

vi är på plats tillsammans med skribenten. Det finns också några ”mellanstick” där vi går från en 

person till den andra, exempelvis då vi förflyttar oss från inledningen till de första exemplen: ”Var 

skall vi börja? Låt oss börja i Norge.”. Skribenten tar hela tiden med sig läsaren från en situation till 
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en annan. I varje del får läsaren ta del av mycket information som skribenten sedan gör en vändning 

av i slutet med hjälp av sina egna reflektioner. 

 Reportaget följer ingen egentlig dramaturgisk kurva, utan är snarare en rak linje där fakta 

staplas och varvas med intervjuer och reflektioner. Det visar problemet ur olika synvinklar. Att det 

är första delen av en längre artikelserie märks. Texten avslutas med en riktig cliffhanger där 

skribenten ger oss en vink om vad som skall komma: ”Det gjorde Göran Persson som lovordade 

Byggettans aktion. Vi skall se i det följande att han möjligen inte visste vad han berömde.”, detta 

lockar läsaren till att fortsätta läsa ytterligare delar av reportaget.  

Del 2, fokus på analys och tolkning av texten. 

Det finns ett starkt och tydligt reporterjag i texten, skribenten tar plats på flera sätt. Han redovisar 

inte bara sina frågor och möten utan även sina reflektioner, tankar och åsikter kring det han får reda 

på. Det är tydligt när han är på plats och inte.  

 Det har förmodligen betydelse att det är Maciej Zaremba som skrivit texten, han är ett stort 

namn inom den svenska journalistiken och kan därför ta den typen av plats och friheter i texten. 

Han är hela tiden ironisk, snudd på sarkastisk, i sitt berättande. Han använder sig själv för att göra 

sin poäng, han driver sin egen ideologiska riktning hårt i texten och snuddar ibland på gränsen till 

att låta lite som en översittare, exempelvis då han efter att ha avslutat ett resonemang gör 

kommentaren: ”Jag kan missat nåt, men...”.   

 Skribenten använder sig av jämförelser för att förenkla och förklara saker för läsaren. Jämför 

svenskarna som jobbar i Norge med balterna som jobbar i Sverige. Han klättrar hela tiden upp och 

ner på abstraktionsstegen för att göra sin poäng och tydliggöra sitt resonemang för läsaren. Han 

liknar också den kringflyttande arbetaren med ett spöke och gör honom sedan mer mänsklig då han 

skriver: ”Allt vi kan göra är att göra rörmokarens vålnad en aning mänskligare, eftersom den trots 

allt har fru och barn.”. Han liknar även den polske rörmokarens effekt på Europas länder med det 

som det Kommunistiska manifestet gjorde för flera år sedan, alltså som ett spöke genom Europa.   

 Zaremba använder sig då och då bara av förnamnen på de personer han intervjuar, kanske 

för att få innebörden i reportaget att kännas lite personligare och närmare läsaren. Han använder sig 

också av ord som ”misstänker” för att dramatisera texten och verkligheten. Han upprepar sig också 

och förenklar då det kommer till siffror, som vad man tjänar i olika länder i förhållande till 

varandra.  

 Han använder sig av de olika intervjuade personernas drömmar och framförallt vilka bilar de 

vill ha för att illustrera vart de vill komma någonstans och vad de har för olika mål.  
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 Skribenten använder sig också av några få människors val att arbeta i ett annat land än deras 

eget och de får personifiera och symbolisera en större massa.  

Maciej Zaremba- Rättvisan och dårarna 

Artikelserien Rättvisan och dårarna publicerades mellan torsdagen den 29/6 och söndagen den 9/7 

2006. Reportaget Dagen då Andersson förlorade förståndet var den första delen i artikelserien. I 

den presenterar skribenten en anledning till att så många psykiskt sjuka människor går runt på 

gatorna och inte får vård, fast de söker den. Han förklarar det med att 1962 blev Sverige unika i 

världen genom att jämställa psykiskt sjuka och friska i rättssammanhang. 

Del 1, fokus på reportagets innehåll. 

 Precis som i de tidigare analyserade reportagen av Maciej Zaremba märks det att det ligger 

ett gediget researcharbete bakom texten. Skribenten har läst och gått igenom rättegångsprotokoll, 

polisrapporter, gamla domar och utredningar. Det är inte alltid källorna anges precis som i de 

tidigare reportagen av Maciej Zaremba. Den kunskap som är insamlad både genom intervjuer och 

genom läsning av domar presenteras ibland som en historia eller genom dramatisering. Skribenten 

kommenterar även en av sina källor då han skriver: ”Jag fick gå på kurs för att förstå allvaret i 

justitierådets anmärkning.” och menar då att källan varit svårförståelig.  

 Skribenten inleder reportaget med att presentera två händelser på olika sätt. Det första 

presenteras genom scener och intervjuer rakt igenom, och där dramatiserar han även genom att 

återberätta dagen då Andersson förlorade förståndet och körde ihjäl en människa och skadade en 

annan. Det andra fallet börjar på ett liknande sätt, men för att återge rättegången har skribenten tagit 

sig friheten att presentera det som ett drama, med repliker. Han går sedan över till att förklara hur 

domarna i respektive fall blivit så olika för att sedan fördjupa sig i problemet.  

 Reportaget följer en klassisk dramaturgisk modell till viss del, med anslag och inledning i 

första delen av det första fallet. Sedan presenteras och fördjupas problemet och därefter avslutas 

reportaget med en upptrappning inför nästa del, precis som i det tidigare analyserade reportaget.  

Del 2, fokus på analys och tolkning av texten 

 Skribenten är synlig och till viss del även delaktig. I början av reportaget låter skribenten de 

två fallen ta plats och där intar han en mer tillbakalutad roll där han återberättar och observerar. När 

sedan fördjupningen av problemet tar över så tar skribenten större plats med egna reflektioner. Det 

är då skribenten som driver texten framåt medan det tidigare varit de två olika fallen som gjort det.  

 Som tidigare nämnts drivs texten framåt av de retoriska frågor som skribenten ställer genom 

hela texten, framförallt i det första fallet. Skribenten låter också sin vanliga ironiska och något 
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sarkastiska ton ta plats även i det här reportaget, exempelvis då han pratar om den lag som i Sverige 

jämställer psykiskt sjuka och friska men som inte finns någon annanstans i världen: ”(som gäller än 

idag i Danmark, Norge och övriga världen)”.   

 Skribenten använder sig också av en hel del liknelser och metaforer som till exempel 

”tickande bomb” och ”Grönköping”. Han jämför även psykiskt sjuka med barn för att ytterligare 

bevisa sin poäng att rättssystemet inte fungerar helt som det ska. För att styrka det ytterligare 

förstärker han sin intervjupersons uttalande med ett ”morrar”. Han använder sig också av förenkling 

genom att dramatisera rättegångsförloppet såsom en dramatiker skulle gjort det i det senare fallet.  

 De två olika händelserna för symbolisera och representera dels alla i samma situation, men 

också två olika svenska rättssystem. Detta då den ena personen blev dömd precis efter att lagen 

införts i början av 1960-talet och den andra i början av 2000-talet får de stå för den förändring som 

lagen förde med sig.  

 Förutom i presentationen av de två fallen, eller ”casen” använder sig inte skribenten av 

särskilt många beskrivningar, vi får till exempel inte veta hur någon av de intervjuade personerna 

ser ut eller hur platsen ser ut där de ses.  

Sammanfattande analys:  

De två reportagen liknar varandra på många sätt. De har bägge två väldigt öppna slut, de avslutas 

nästan med en ”cliffhanger”. På det sättet märks det tydligt att det är första delarna i en längre 

artikelserie, den första delen ska locka till läsning och presentera problemet på ett grundläggande 

och tydligt sätt.  

 Det de också har gemensamt är den ironiska och sarkastiska ton som Maciej Zaremba 

använder sig av. Han gör det då han känner att han ytterligare behöver förstärka eller understryka 

någonting han vill att läsaren ska förstå.  

 Skillnaderna är att han i Dagen då Andersson förlorade förståndet inte är lika tydligt 

medverkande som i Spöket kör en liten bil med utländska skyltar, i alla fall inte i den första delen av 

reportaget. Där låter han istället de två ”casen” ta plats innan han går in med åsikter och reflektioner 

runt problemet. I Spöket kör en liten bil med utländska skyltar är han tidig med sin åsikt och sina 

reflektioner och kommentarer.  

7.6 2009 
Det här året nominerades Anders Bengtsson för sitt reportage En Glenn bland män i 

fotbollsmagasinet Offside. I reportaget möter vi fotbollslegenden Glenn Hysén. Vi får dels följa 

Glenn under några vanliga dagar i livet, vi får dels en fullständig redovisning av hans karriär som 



Agnes Loman, Björn Ottosson 
Journalistik C 
Kandidatuppsats 

 34 
 

aktiv fotbollsspelare, från början till slut.  

 Reportaget publicerades tillsammans med ett antal andra reportage i samma nummer där 

fokus låg på att berätta om olika svenska fotbollsspelare som levt proffsliv utomlands.  

 Nomineringen löd: ”För att han med stor precision och kärlek visar folkhjältens vandring 

mot glömskan.” 

Reportaget En Glenn bland män publicerades i nummer 1 av fotbollsmagasinet Offside 2009. 

Numret hette Proffsliv och beskrivs som: ”...en tids- och intervjuresa på över 50 år tar läsaren från 

Kurre Hamrin till färskflyttade Viktor Elm. Legendarer som Glenn Hysén, Stefan Schwarz och 

Ronnie Hellström berättar roligt, ärligt och naket i stora reportage om fotbollen, fansen och 

festerna, pengarna och pokalerna, avundsjukan och livet efteråt.”.  

Del 1, fokus på reportagets innehåll. 

 Skribentens största kunskapskälla är reportagets huvudperson: Glenn Hysén. Den allra 

största delen av informationen vi får är från Glenns egna ord eller från någon av de personer som 

skribenten intervjuar i Glenns närhet. Det kan också vara så att den fakta som finns om Glenns 

fotbollskarriär är inhämtad genom research, men detta är ingenting som uppges av skribenten.  

 I reportaget blandas material från då och nu om vartannat. Vi befinner oss i Glenns kök en 

regnig förmiddag och sedan förflyttas vi tillbaka till hans karriärs början. Det är långa stycken och 

vi är länge på samma plats i samma sammanhang. I dem delar där vi förflyttas bakåt i tiden blandas 

Glenns egna historier med fakta om hur han flyttar från en klubb till en annan. De flesta scenerna 

utspelar sig i nutid, men det finns även några scener som är förlagda längre tillbaka i tiden. 

Exempelvis den när en då nyskild Glenn och hans nya kärlek Helena blev kallade till ett klubbmöte 

med Glenns dåvarande fotbollslag och där fick rådet att göra slut och att Glenn skulle gå tillbaka till 

sin exhustru. De delar som utspelar sig i dåtid handlar i övrigt till största del om anekdoter och fakta 

om Glenns klubbliv, medan delarna i nutid mera är ett berättande som gestaltar Glenns liv idag.  

 De olika delarna av reportagen, pendlingen mellan då och nu, följer alla varsin dramaturgisk 

kurva. Skribenten arbetar upp en spänning i en del som utspelar sig i dåtid, för att sedan avsluta med 

någon av en cliffhanger, ”Han skulle bara flytta om det kändes rätt i kroppen.”, här förstår läsaren 

att det eventuellt kommer att komma fler utlandsäventyr för Glenn Hysén. Sedan förflyttas vi till 

nutid och Glenns nuvarande vardagsliv. Dessa delar har en annan typ av dramaturgi där vi mer 

kronologiskt får följa Glenn under en dag, då börjar och avslutas just den berättelsen i ett och 

samma stycke. Sedan tar historien som utspelar sig i dåtid över igen, där vi lämnade den tidigare. 

 Det är alltså två historier som hela tiden löper parallellt med varandra, en som utspelar sig 
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nu och den andra som från börjar till slut beskriver Glenns tidigare karriär. Båda historierna hjälper 

oss att få en bild av hur Glenn Hysén varit och är och vad det är han söker efter.  

Del 2, fokus på analys och tolkning av texten.  

Skribenten är delaktig i texten och tar även plats i den, men bara i de delar som utspelar sig i nutid, 

då han och ”fotograf Claesson” följer med Glenn. Skribenten kommer också med egna reflektioner 

om det som sker, exempelvis då de i en av de första scenerna möter Glenns fru Helena när de är på 

väg in i lägenheten och skribenten kommenterar ”Helena gillar att prata. Eller så vill hon bara inte 

gå ut i regnet.”. Även ”fotograf Claesson” tar plats i historien då han tar initiativet till att Glenn ska 

berätta en historia som han själv var med om och upplevde under Glenns karriär i England.  

 I de delar som berättar om Glenns karriär är skribenten mer en osynlig lyssnare och 

återberättar och citerar det som Glenn berättar. Med undantag för den sista delen av dåtid då Glenn 

berättar för skribenten om sin tid i Liverpool och det gör han i nutid. Då tar skribenten plats i texten 

genom att kommentera det Glenn säger om hur tiderna förändras.  

 Ett retoriskt grepp som skribenten använder sig flitigt av är att variera texten med hjälp av 

olika anföringsverb, han använder de flesta som finns, alltifrån ”säger” till ”kommenderar”, ”flinar 

Glenn belåtet” etcetera. Med hjälp av dessa anföringsverb målar han upp en bild av huvudpersonen. 

 Också genom att citera Glenn rakt av varieras och nyanseras språket. Här används också en 

del värdeladdade och starka ord, som svordomar och fräcka skämt. De fräcka skämten, som han 

mottar via sms, följer med genom hela texten. Så gör också ord som ”tjöta” och ”bira” som 

upprepas ett stort antal gånger. 

 Huvudrollen i texten innehas av Glenn Hysén och sedan spelas birollerna av människor som 

har figurerat eller fortfarande figurerar i hans liv. Mest handlar det om fotbollskompisar och 

experter, där det blir en hel del ”namedropping” av spelare som de flesta av Offsides läsekrets nog 

vet vilka det är men som för den oinsatte inte riktigt har någon betydelse och de är inte så mycket 

mer än bara namn i historien heller. Också hustrun Helena spelar en stor roll, framförallt i 

historierna som utspelar sig i dåtid. I slutet av texten får också förre lagkompisen jämnårige Tomas 

Ravelli spela en stor roll, när de tillsammans minns och diskuterar fotboll. Där får inte alls Lennart 

”Hoa-hoa” Dahlgren spela någon roll, trots att han är med vid intervjutillfället. Det blir då ännu 

tydligare att det här reportaget är gjort med fokus på fotbollen.  

 Skribenten dramatiserar en hel del händelser, som exempel kan man igen använda då Glenn 

och Helena blir kallade till klubben och uppmanade att göra slut. Det dramatiseras både genom att 

bygga upp spänningen och genom en hel del starka och värdeladdade ord.  
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 Skribenten gestaltar också Glenns utseende genom texten, framförallt i början av texten då 

han beskriver hans vita hår och mjukisbyxor. Han avslutar också med att berätta om hur Tomas 

Ravelli pikar Glenn för att han börjar bli tjock. Allt detta blir symboliskt för att Glenn är på väg att 

bli gammal, att hans karriär ligger en bit tillbaka i tiden, men att han trots detta har hittat en schysst 

lagkänsla vid 50 år, som är det som hela reportaget faktiskt handlar om.  

Sammanfattande analys:  

Det mest framträdande i reportaget är citaten från Glenn, det är de som bygger upp hela reportaget. 

Hans speciella språkbruk och den bild av honom som skribenten lyckas måla upp gör att även den 

oinsatte kan förstå Glenn Hyséns liv.  

 Skillnaderna mellan hur berättelsen av livet då och nu gestaltas är framträdande i reportaget.  

7.7 2010 
Det här året vann Michael Winiarski för sin rapportering från jordbävningskatastrofen i Haiti som 

inträffade i januari 2010. I sin rapporteringe reser Michael Winiarski runt i Haiti och möter 

människor som drabbats av en stor humanitär katastrof.  

 Vi har valt att analysera två av texterna från rapporteringen i en gemensam analys. Ingen av 

texterna är särskilt lång och skulle egentligen kunna liknas vid nyhetstexter, men de innehåller så 

pass mycket gestaltning att vi ändå klassar dem som kortare reportage. 

 I den första texten Haitierna fruktar att våldet tar över berättar skribenten om det 

eskalerande våldet som utlösts i Haiti på grund av den desperation som råder efter jordbävningen. I 

den andra texten De vill skapa ordning mitt i kaoset befinner sig reportern i Haitis värst drabbade 

stad: Léogane som låg närmast jordbävningens epicentrum.  

 Nomineringen löd: ”För en modig katastrofrapportering med stort hjärta.”.  

 Reportaget Haitierna fruktar att våldet tar över publicerades måndagen den 18/1 2010, 

reportaget De vill skapa ordning mitt i kaoset publicerades fredagen den 22/1 2010. Bägge 

reportagen publicerades i Dagens Nyheters utrikesdel som en del i rapporteringen från 

jordbävningskatastrofen i Haiti. De är skrivna av tidningens egen utrikeskorrespondent Michael 

Winiarski som är på plats i Haiti.  

Del 1, fokus på reportagets innehåll. 

 De fakta vi får i båda reportagen är till allra största del hämtad från intervjuer med drabbade 

människor. Människorna skribenten har intervjuat presenteras med namn och titel, vilken roll de 

spelar för reportaget, om de till exempel är hjälparbetare, poliser eller präster. De människor som 

intervjuas ”bara” för att berätta om läget presenteras endast med namn. En del fakta är hämtad 
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utifrån skribentens egna upplevelser då han är på plats i Haiti.  

 I båda reportagen varvas scener med intervjuer. Scenerna beskriver ofta det som skribenten 

själv upplevt på plats, han använder sedan intervjuerna för att fördjupa, problematisera eller berätta 

vad som hände under själva jordbävningen då han ännu inte inte var på plats.  

 Båda reportagen är ganska korta, men följer ändå delar av den klassiska dramaturgiska 

modellen. I båda reportagen finns ett starkt anslag i inledningen och de första styckena som fångar 

in läsaren och gör hen intresserad av att fortsätta. I båda reportagen är det skribentens egna 

upplevelser som används för att göra detta. Sedan följer en kortare fördjupning och presentation av 

problemet och de drabbade människor som gestaltas i just detta reportage. Det finns ingen riktig 

klimax i reportagen och heller ingen avrundning. Båda reportagen avslutas abrupt, antagligen för att 

de är delar i en längre dag-för-dag rapportering. 

Del 2, fokus på analys och tolkning av texten. 

 Skribenten är på plats och synlig i båda reportagen. Det är hans upplevelser och funderingar 

som driver reportaget framåt. Det är tydligt i den första texten Haitierna fruktar att våldet ska ta 

över där han ställer sig frågan ”Varför finns det nästan inga poliser? Nu när många i 

jordbävningskatastrofens efterföljd börjar bli oroliga för sin säkerhet?” Sedan tar han med sig 

läsaren då han söker svaret på frågan bland de få poliser som finns kvar.  

 Samma sak gör han i De vill skapa ordning mitt i kaoset där han försöker hitta något slags 

hopp i den svåra situation som råder ”Var ska man försöka hitta ljuspunkten i Haitis nattsvarta 

mörker – om inte den stad som har drabbats av jordbävningen allra värst?”  

 Skribenten använder sig av en hel del metaforer i sina texter för att beskriva vad som 

händer. I Haitierna fruktar att våldet tar över använder han bland annat ”Som genom ett trollslag...” 

och ”...startar en kapplöpning mot klockan.” för att på ett enkelt och tydligt sätt beskriva vad som 

händer både honom och andra vid ett katastrofläge.  

 I båda texterna använder han nästan genomgående anföringsverbet ”säger” då han citerar 

sina intervjupersoner, detta gör också att det blir ett redovisande tonfall och att läsaren förstår att det 

som de berättar numera är vardagsmat för dem. De varken gråter eller är förtvivlade då de berättar 

om raserade hus och döda släktingar och vänner, de är avtrubbade och har förmodligen redan delat 

med sig av historien flera gånger tidigare. En gång använder sig skribenten av ett annat 

anföringsverb, då en man ger honom rådet att hela tiden gå i mitten av vägbanan, då använder han 

ordet ”varnar”.  

 I texten De vill skapa ordning mitt i kaoset använder han sig också av en jämförelse för att 
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läsaren ska bli införstådd i situationen då han jämför aktiviteten och viljan att återställa staden i 

Léogane med det kaos och den brottslighet som pågår i huvudstaden Port-au-Prince, som han 

tidigare besökt.  

 I båda texterna använder sig skribenten mycket av dramatisering för att förklara ett 

händelseförlopp och problematisera en situation. Det är till stor del hans egen upplevelser som 

dramatiseras, framförallt första scenerna i Haitierna fruktar att våldet tar över där en farlig situation 

som han befunnit sig i tidigare dramatiseras och bli inledningen till att våldet eskalerar i takt med att 

människors desperation ökar: ”Vi försöker köra vidare, men männen blir alltmer hotfulla och börjar 

banka på bilrutorna.”.  

 De personer han intervjuar används på två sätt. Dels genom att de får ge skribenten svar på 

de frågor han söker, som vart alla poliserna tagit vägen. Dels får de personifiera de problem som 

alla de som drabbats hårt av katastrofen möter: bristen på mat och vatten eller att inte ha någonstans 

att bo. De får också fördjupa och problematisera den svåra händelsen ytterligare genom att de alla 

blir exempel på att bistånd och hjälp inte når fram tillräckligt fort.  

 I båda reportagen använder sig skribenten mycket av olika typer av gestaltning för att 

beskriva situationen, exempelvis ”...då det hörs en serie kpistskott i snabb följd.” eller då han 

beskriver staden Léogane ”Staden kan närmast liknas vid en ofantlig myrstack.”.  

Sammanfattande analys:  

Båda texterna är delar av en mycket omfattande rapportering från jordbävningskatastrofen i Haiti. 

Det gör att de kräver någon form av förkunskap för att vi verkligen ska förstå dem.  

 Trots att båda texterna är korta är de väldigt intensiva och skribenten har på ett effektivt sätt 

lyckats förmedla så mycket information som möjligt på ett enkelt men ändå gripande sätt. Att 

skribenten faktiskt är på plats i kaoset gör självklart sitt till och är nog den största anledningen till 

att reportagen känns så levande. 

7.8 2011 
Det här året nominerades återigen Mikael Bengtsson för ett fotbollsreportage, den här gången för 

reportaget You must win. Reportern reser i reportaget tillsammans med sin fotograf till världen 

fattigaste land Sierra Leone.  

 I ett land där fotbollen på många sätt är det viktigaste som finns är landslaget, Leone Stars, 

superstjärnor och de gör sig nu redo för att spela sin viktigaste match på flera år när de ska möta 

Niger. Tre svenskar, förbundskapten L-O Matsson och hans assistenter Lennart ”Kral” Andersson 

och Johny Murray, har det yttersta ansvaret för att Sierra Leone ska ta hem segern, det finns inga 
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andra alternativ: de måste vinna.  

 Nomineringen löd: ”För berättelsen om ett av världens fattigaste länder som sätter sitt 

framtidshopp till en svensk fotbollstränare.”  

 Reportaget publicerades i nummer 5 av fotbollsmagasinet Offside 2011. Det var inte en del 

av någon artikelserie utan publicerades som ett fristående reportage. 

Del 1, fokus på reportagets innehåll. 

 Bakom reportaget ligger en hel del research. Inte bara om fotboll utan också om Sierra 

Leone och landets historia. Allt detta måste presenteras för att ge en så fullständig och rättvis bild 

som möjligt för att man ska förstå den roll som fotbollen faktiskt har där. Reportern har även gjort 

ett stort antal intervjuer, främst med de svenska tränarna av Leone Stars. En del av den fakta som 

beskriver Sierra Leone är också självupplevd av reportern som varit på plats.  

 Till reportaget finns också faktarutor där information om Sierra Leone, fotbollsstatistik och 

liknande presenteras, men utan källa.  

 En del av de intervjuade anges med för- efternamn och titel, andra bara med förnamn eller 

genom en beskrivning av hur de ser ut.  

 Reportaget börjar med en lång första scen där platsen etableras. En första del med mer 

information och material från research kommer en bra bit in i texten, och det är då information om 

hur det kommer sig att tre svenska tränare befinner sig på plats i Sierra Leone för att hjälpa 

landslaget i fotboll till en seger. Det blir sedan en lång scen där bakgrundsfakta presenteras innan vi 

återigen befinner oss på plats i Sierra Leone, och då på en presskonferens några dagar senare. 

 I scenerna vävs också information och bakgrundsfakta in, framförallt om de personer som 

figurerar i texten, men till största del består scenerna av gestaltning och dialog emellan personer. De 

flesta scenerna är självupplevda av reportern och sedan gestaltade och dramatiserade.  

 Reportaget följer ganska strikt den klassiska dramaturgiska modellen. Spänningen byggs 

hela tiden upp på olika sätt fram till matchögonblicket, då den dramaturgiska kurvan når sin topp. 

Det finns många olika spänningsmoment som gör att det är just fotbollsmatchen som blir 

höjdpunkten i reportaget, vi har förstått hur otroligt viktigt det är att de vinner. De svenska tränarna 

ifrågasätter vid ett tillfälle till och med om de kommer klara sig ut från Sierra Leone med livet i 

behåll om de skulle förlora matchen. Efter höjdpunkten, som till stor del består av matchreferat, 

avrundas och avslutas reportaget med att de som vi följt genom hela texten, reportern och de 

svenska tränarna, lämnar Sierra Leone och läsaren gör det tillsammans med dem.  

Del 2, fokus på analys och tolkning av texten.  
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Skribenten är närvarande och synlig hela texten igenom. Han använder sina egna upplevelser för att 

beskriva miljön och stämningen, framförallt då han beskriver hur det känns att som västerlänning 

besöka Afrika med rädslan för malaria, kaoset och blodiga diarréer.  

 Han använder också sig själv för att gestalta hur fotbollstokiga de allra flesta i Sierra Leone 

är, då han beskriver en presskonferens: ”Plötsligt ställer sig några journalister upp och applåderar. 

Andra sitter kvar och skakar på huvudet. Själv fläktar jag mig med mitt anteckningsblock”. Då alla 

andra blir uppspelta över fotbollen är skribenten själv koncentrerad på att bekämpa värmen.   

 För att bygga upp spänningen fram till matchen använder sig skribenten av ett antal retoriska 

grepp. Bland annat upprepar han hela tiden detta om att de måste vinna matchen med två mål, utan 

att någon av de svenska tränarna får reda på varför just detta är så viktigt. Inte förrän i slutet av 

reportaget får vi svaret på den frågan: att Sierra Leone aldrig gjort mer än ett mål i någon match.  

 Han använder sig också av flera olika anföringsverb för att beskriva stämningen, framförallt 

kring träningarna eller logistiken kring fotbollslaget. Då förstärks det med att de ”ropar”, ”vrålar”, 

”skriker” eller ”skrattar”. Ju längre texten löper desto flera anföringsverb använder skribenten sig 

av. Nästan uteslutande använder han dem för att beskriva hur de svenska tränarna eller han själv 

pratar, detta gör att vi känner oss närmare dem då de blir mer beskrivna.  

 Det är också de svenska tränarna och till viss del även skribenten själv som spelar 

huvudrollen. Då den dramaturgiska modellen och kurvan är så stark kan man också i det här 

reportaget prata om goda och onda roller i historien. De goda gestaltas av tränarna, presidenten och 

idrottsminister Kamara. De onda är den före detta tränaren Cole och fotbollsförbundet i Sierra 

Leone. Mitt i detta kaos finns fotbollslaget och folket som påverkas av vad både de onda och de 

goda gör för någonting.  

 Skribenten använder sig av mycket gestaltning för att beskriva hur det känns att vara i Sierra 

Leone. Speciellt fokus lägger han vid att beskriva de olika dofter han möter på olika platser: ”I den 

fuktiga luften cirkulerar olika typer av svettodörer – sött, syrligt och unket”.  

 Skribenten använder sig också av abstraktionsstegen för att läsaren ska förstå hur viktig 

denna fotbollsmatch är. Exempelvis då han går från att förklara hur den sittande presidenten kan 

förlora sin makt om inte Sierra Leone vinner matchen då han satt sin tro till L-O Mattssons 

kompetens som tränare, till att sedan säga att den svenska tränaren just nu har sex miljoner 

människors liv i sina händer.  

 Han gestaltar också de unga amputerade pojkarna som trots att de saknar både ben och 

armar ändå spelar fotboll och att det är ett av de få glädjeämnen som finns i deras liv. På det sättet 
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gestaltar han ännu mer vikten av fotbollen i landet, samtidigt som han berättar om det hemska som 

drabbade tusentals under inbördeskriget.  

Sammanfattande analys:  

Det mest framträdande för reportaget är den tydligaste dramaturgiska kurvan, och att den faktiskt 

har en så pass tydlig klimax och upptrappning fram tills dess. Också hur han framställer de olika 

personerna vi möter i texten, som onda och goda, är utmärkande för reportaget.  

7.9 2012 
Det här året vann Carina Bergfeldt priset för sitt reportage Dagen vi aldrig glömmer. I reportaget 

beskrivs massakern på Utöya och konsekvenserna av det som hände där.  

 Vi får möta några av de ungdomar som blev skjutna på ön. Vi får höra deras berättelser om 

vad som hände under de timmar då Anders Behring Breivik sköt ihjäl 69 ungdomar och skadade 

hundratals. Skribenten gestaltar också deras väg tillbaka under det första år som vid publiceringen 

gått sedan massakern. Vi får också läsa rekonstruktioner av vad skribenten, gissningsvis utifrån 

polisförhör och rättegångsprotokoll, tror att Anders Behring Breivik tänkte under massakern och 

även efteråt.  

 Carina Bergfeldt mottog priset med motiveringen: ”Av tusen lösa trådar väver hon en tät och 

tydlig berättelse som griper tag och vägrar släppa.”  

 Reportaget Dagen vi aldrig glömmer publicerades i Aftonbladet söndagen den 22 juli 2012. 

Det publicerades i samband med årsdagen av terrordåden i Norge 2011. Det är inte en del i någon 

artikelserie men publicerades tillsammans med ett större antal texter som skrevs speciellt för 

årsdagen.  

Del 1, fokus på reportagets innehåll.  

 Kunskapskällorna i texten är många. Det märks att det bakom texten ligger ett gediget 

research och intervjuarbete. Den allra största delen av det som framställs i reportaget är taget från 

intervjuer med de berörda ungdomarna. En del av materialet, får man anta, kommer från 

polisrapporter, rättegångsprotokoll eller andra medier. Detta är dock ingenting som framgår av 

texten.  

 Reportaget består av scener rakt igenom. Vi får kronologiskt följa händelserna kring 

massakern på Utöya som tar sin början en liten stund innan Anders Behring Breivik kommer till 

Utöya och slutar den dagen reportaget publiceras, exakt ett år senare. Fokus ligger på massakern vid 

Utöya och sedan även på rättegången, de skadade ungdomarnas sjukhusvistelse och även 

begravningarna av de döda. Ibland börjar texten i ett senare skede än det som beskrivs, som då vi 



Agnes Loman, Björn Ottosson 
Journalistik C 
Kandidatuppsats 

 42 
 

går från rättegångssalen och tillsammans med en av ungdomarna reser tillbaka i tiden till den 22 juli 

2011.  

 I texten finns även kursiverade delar som beskriver Anders Behring Breiviks agerande och 

till viss mån även hans känslor och tankar kring det som inträffar, förmodligen inhämtat från 

rättegångs- och förhörsprotokoll.  

 Texten är kronologiskt uppbyggd. Den följer också till stor del den klassiska dramaturgiska 

modellen. Vi får ett anslag där förväntningarna över det som ska hända byggs upp, vi presenteras 

också för de ungdomar som vi ska få följa i sin kamp för överlevnad. Delarna fördjupning och 

klimax går ihop något, då det enda som kan liknas vid detta är den del som beskriver massakern. 

Det finns egentligen ingen punkt i texten som är en direkt klimax. Däremot finns det en tydlig del 

som avrundar texten, den delen tar sin början vid beskrivningen av begravningen.  

Del 2, fokus på analys och tolkning av texten. 

Berättartekniken som används i texten är något dubbelt. Samtidigt som skribenten tydligt beskriver 

det som hänt, så är vi som läsare väl medvetna om att hon inte var på plats vid händelserna hon 

beskriver. Skribentens roll blir som berättare, eller snarare återberättare, av det som inträffat. I 

resten av texten är det inte heller riktigt tydligt när hon varit på plats och inte. Enda gången då det är 

tydligt att hon är på plats är i sista stycket där Ali Esbati, före detta ordförande i svenska Ung 

Vänster och som befann sig på Utöya för att föreläsa precis innan massakern, visar vägen, där finns 

också den enda uttalade frågan med: ”Hon var skjuten i huvudet, säger han. Marte Fevang Smith? 

Han nickar.”. I övrigt är det oklart huruvida skribenten själv varit på plats eller fått återberättat eller 

läst sig till det som gestaltas.  

 En ytterligare tolkning som kan göras av den berättartekniska metoden är att då exempelvis 

massakern på Utöya gestaltas med hjälp av ljud, dofter eller liknande så är det hela tiden tydligt att 

detta är något som någon annan hör, någon som var på plats. Senare vid de tillfällen då vi kan anta 

att skribenten själv varit på plats, anges inte vem som ser, hör eller känner en doft. Då kan vi gissa 

oss till att det är skribenten själv som sett eller hört det.  

 Genom hela texten arbetar skribenten med korta meningar och till viss del även upprepning i 

dessa för att förstärka. Till exempel då skottlossningen just börjat: ”Ungdomar skriker. Ungdomar 

springer.”, ordet ungdomar blir oerhört laddat i det här sammanhanget då det faktiskt handlar om att 

de skriker och springer för sina liv. Också upprepningen av ordet ”trygghet” blir då det används i 

samband med Utöya laddat, då det verkligen inte var så just den där dagen, samma sak gäller 

upprepandet av ordet ”död”.  
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 Skribenten tar också ställning i texten då hon beskriver Anders Behring Breivik som en 

terrorist. Diskussionen om vad han skulle kallas och vad han kallades var under en tid väldigt stor i 

media. Här blir det tydligt vad både skribenten och de drabbade ungdomarna anser om honom: att 

han är en terrorist.  

 Hela texten är en dramatisering av händelserna på Utöya och ett år framåt i tiden. 

Framförallt är det en dramatisering av dygnet den 22 – 23 juli 2011. Här har skribenten även 

dramatiserat samtalet till Geir Lippestad där han blev tillfrågad om att bli Anders Behring Breiviks 

advokat och även vad Jens Stoltenberg och det norska kungaparet gjorde vid massakern.  

 Att väva in Anders Behring Breiviks tankar med kursiv text blir också ett dramaturgiskt 

grepp. Det är minte helt tydligt om det är fakta eller om skribenten här tagit sig konstnärliga friheter 

att gissa sig till vad han tänker utifrån rättegångsprotokoll och polisrapporter.  

 Något som är ofta återkommande i texten är beskrivning av kläder eller ibland saknaden 

därav. Kläderna får en symbolik: då Ali Esbati inte hunnit sätta på sig skorna utan springer i 

strumplästen, halvnakna frusna och rädda ungdomar i vattnet, filtar som plockas fram för att de ska 

ha något att ha på sig. Det beskrivs också vad Jens Stoltenberg har på sig då han möter oroliga 

föräldrar till ungdomarna som var på ön och även tröjan med det glittriga peacemärket som en av 

ungdomarna har på sig i rättssalen.  

 Skribenten använder sig också av en av ungdomarnas lillebror för att bygga upp en spänning 

i reportaget, läsaren får långt in i texten tillsammans med storebrodern oroa sig för om han har 

överlevt eller inte. När vi sedan får reda på att han gjort det känner vi oss lättade och hoppfulla. Här 

ser vi också en tydlig skillnad på hur skribenten skildrat de som inte klarat sig, det får vi veta med 

en gång, som med en yngre syster till en av de överlevande. Att bygga upp spänningen med hjälp av 

henne för att sedan avslöja att hon inte klarat sig hade inte gett samma känsla av hopp och hade inte 

heller känts helt etiskt.  

 Skribenten använder sig också av färger för att beskriva en stämning. Anders Behring 

Breivik beskrivs som ”den svartklädde” och får på så vis färgen svart att vara den onda färgen. När 

sedan båtarna beskrivs så är det med färgerna röd, blå, vit, gul och svart. De första tre färgerna är 

färgerna i Norges flagga och svart är som sagt den onda färgen som Breivik hade. Färgen gul skulle 

man kunna tolka som glädje eller lycka. Här gestaltas blandningen av det onda och det goda, där det 

goda vinner.  

Sammanfattande analys:   

Texten är en sammanställning av en lång och komplicerad historia som tar sin början den 22 juli 
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2011 och avslutas ett år senare. Det är tydligt att det ligger ett gediget reserach- och intervjuarbete 

bakom texten och att skribenten verkligen gjort sitt yttersta för att så tydligt som möjligt, men 

samtidigt med största respekt, beskriva vad som faktiskt hänt.  

 Också de korta meningarna som skribenter använder sig av är tongivande och ett 

genomgående tema genom hela texten. Det påverkar framförallt tempot i texten, men är också 

typiskt för kvällstidningar. 

 

8. Slutdiskussion 
 
Vårt syfte med denna undersökning var att undersöka om det finns gemensamma nämnare för de 

berättande reportage som branschen betraktar som goda. Vi har också under hela arbetets gång haft 

en tanke om att kunna hitta en ”magisk formel” för att skriva det perfekta reportaget. Det har nu 

blivit dags att redovisa vad vi kommit fram till.  

 En av frågeställningarna var vilka berättartekniska metoder som skribenten använt sig av i 

reportaget. Utifrån vår analys har vi valt att beskriva tre olika typer av reporterröster som går att 

finna i våra analyserade reportage. De är nära förknippade med användningen av olika retoriska 

grepp. Här har analysen kommit att inrikta sig mycket på vilken plats skribenten tar i sin egen text 

och där har vi också funnit ett antal gemensamma nämnare i texten. För det första är skribenten 

närvarande i alla reportagen. Inte i ett enda utav reportagen har skribenten varit helt osynlig. I sin 

bok Att få fakta att dansa beskriver Anders Sundelin reporterrösten på följande sätt: ”Påverkar gör 

reportern genom stoffet han samlat, genom framställningens konstruktion, genom sin stil och 

ton.”30. Här fann vi också ett antal olika retoriska grepp som skribenterna använt sig av och att 

dessa retoriska grepp verkar hänga ihop med vilken reporterröst skribenten väljer att använda sig 

av. Precis som Kristina Lundgren skriver i sin avhandling Solister i mångfald har även vi märkt hur 

viktig retoriken är för att få en djupare förståelse av den journalistiska texten då ”...den enskilde 

journalisten/skribenten faktiskt väljer varje enskilt ord för sin text...”31 

 Den första typen av reporterröst är ”Jaget för att visa”. Den reporterrösten används för att 

beskriva för läsaren vad som händer, i första hand för att beskriva en miljös karaktärsdrag, till 

exempel dofter och ljud. Denna reporterröst används mycket i de reportage som utspelar sig på en 

                                                
30 Sundelin Anders, Att få fakta att dansa, sid. 158 
31 Lundgren Kristina, Solister i mångfalden – Signaturerna Bang, Maud och Attis samt andra kvinnliga 

dagspressjournalister med utgångspunkt i 1930-talet, sid. 38 
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plats som är mycket olik Sverige, i våra analyser är det Mikael Bengtsson i reportaget ”You must 

win” och Michael Winiarski i sin Haitirapportering som använder sig av detta. De beskriver en 

annorlunda och, för de flesta, okänd miljö. Genom att utifrån sina egna upplevelser och sinnen 

använda sig av ett gestaltande bildspråk kan läsaren få en bild av hur situationen ser ut. Precis som 

Cecilia Aare skriver i Det tidlösa reportaget handlar det om att ”...maximera läsarens 

närvarokänsla; du ska berätta på ett sådant sätt att läsaren själv tycker sig vara på plats.”32 

 Den andra typen av reporterröst har vi valt att kalla ”Jaget som ett verktyg”. Detta används i 

huvudsak i de reportage som är samhällskritiska och undersökande och belyser olika problem i 

samhället. Här använder sig reporterrösten av en stil och ett tonfall med mycket ironi, och ibland 

även sarkasm för att styra och påverka läsarens tankar och/eller känslor i en viss fråga33. Likt de 

tidigare beskrivna reporterrösten så används den här också för att beskriva och ge läsaren en 

uppfattning av en specifik situation, men här görs det i en mer ideologisk riktning eller för att 

beskriva ett aktuellt samhällsproblem i Sverige. I vår analys används den här reporterrösten i I 

Sveriges namn av Mustafa Can, Miljonärer på billig arbetskraft av Niklas Orrenius och Olle 

Lönnaeus och i Lyssna på hjärtat, Dagen då Andersson förlorade förståndet och Spöket kör en liten 

bil med utländska skyltar av Maciej Zaremba. Framförallt används det av Zaremba som verkar ha 

en egen agenda och använder sig av ironi och sarkasm för att styra läsarens tankar och känslor i sin 

egen ideologiska riktning.   

 Den tredje typen av reporterröst kallar vi ”Det rekonstruerande jaget”. Den reporterrösten 

används för att rekonstruera ett händelseförlopp. Här finns skribenten med i texten men kan, som 

Anders Sundelin uttrycker det, ”...befinna sig på samma avstånd hela tiden, bara ta in scenen och 

låta handlingen rulla på, utan kommentarer eller sidoblickar.”34. I vår undersökning används det här 

reporterrösten i Dagen vi aldrig glömmer av Carina Bergfeldt och Sebbe visste att han snart skulle 

dö av Marie Branner. Här skildras händelser och ämnen som är känslomässigt starka, där har det, 

enligt oss, varit nödvändigt för skribenten att ta ett steg tillbaka och låta historien stå i centrum. 

Framförallt Carina Bergfeldt har använt sig av den rekonstruerande reporterrösten då hon skildrat 

händelserna på Utöya där hon inte varit på plats. I Marie Branners fall är en del av reportaget 

rekonstruerat och i andra delar är hon själv på plats.  

 En annan del av vår frågeställning var att hitta dramaturgiska kurvor och att översiktligt se 

över dramaturgin i reportagen. Här har det framförallt handlat om att studera om den klassiska 
                                                
32 Aare Cecilia, Det tidlösa reportaget, sid. 30 
33 Lundgren Kristina, Ney Birgitta, Thurén Torsten, Nyheter – att läsa tidningstext, sid. 143 
34 Sundelin Anders, Att få fakta att dansa, sid.159 
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dramaturgiska modellen används av skribenten. Det vi kommit fram till här är att i stort sett alla 

skribenterna använder alla eller vissa delar av den klassiska dramaturgiska modellen. I längre 

reportageserier är det svårare att hitta en tydlig klimax och avslutning i texterna, detta på grund av 

att de ofta avslutas med en upptrappning för att locka till läsning av nästa del i serien. Däremot 

används de första delarna av modellen, anslag och presentation, i alla reportagen. Kanske är det 

enda sättet att fånga in läsaren i texten, det är svårt att se andra sätt hur texter skulle ta sin början. 

Extra tydligt är användandet av den klassiska dramaturgiska modellen i Anders Bengtssons 

reportage You must win. Där används alla delar av den dramaturgiska klassiska modellen, till 

skillnad från en del av de andra reportagen har den här texten en tydlig klimax. Det finns också en 

tydlig upptrappning fram till då den dramaturgiska kurvan når sin absoluta topp.  

 Vi har även tittat på vad de reportagen vi analyserat handlar om. Var ämnet aktuellt vid 

publiceringstillfället? Går det att hitta gemensamma nämnare i de ämnen som blir belönade med 

journalistiska priser? De reportage vi valt att analysera är skrivna under en tioårsperiod (mellan åren 

2002 – 2012). Det betyder att vissa av reportagen är äldre och att ämnet är mindre uppmärksammat 

idag och har därför inte samma genomslagskraft. Det har ibland varit svårt för oss att exempelvis 

relatera till Maciej Zarembas upprörda röst i Spöket kör en liten bil med utländska skyltar då det 

ämne han skriver om inte är lika uppmärksammat och har samma plats i medierna idag som 2005, 

detsamma gäller Miljonärer på billig arbetskraft av Niklas Orrenius och Olle Lönnaeus. Mustafa 

Cans text I Sveriges namn är däremot, trots att det är tio år sedan det publicerades, än mer aktuellt 

idag då Sverigedemokraterna fortsätter att göra framsteg och växa.  

 Det finns även de av reportagen som har ämnen som kan kallas tidlösa. Tidlösa ämnen är de 

ämnen som ständigt är aktuella eller ständigt historiskt intressanta. Här är Sebbe visste att han snart 

skulle dö av Marie Branner det bästa exemplet. Det reportaget är obundet av tid, plats och person, 

det kommer alltid att vara aktuellt då det handlar om sorgen över att förlora ett barn. Det kommer 

alltid att väcka starka känslor hos läsaren, oavsett hur lång tid som går.  

 Det finns också andra reportage som vi skulle vilja kalla tidlösa trots att de är kopplade till 

en specifik händelse. Det är framförallt Dagen vi aldrig glömmer av Carina Bergfeldt. Reportaget 

handlar om en händelse så unik att den kommer vara ständigt aktuellt. På samma sätt är You must 

win i en mening tidlöst, då det inte bara handlar om fotboll utan också är en historisk 

sammanfattning om av ett mycket fattigt land där konsekvenserna av ett inbördeskrig fortfarande 

finns kvar hos befolkningen. Även detta ämne kan sägas vara tidlöst då det alltid kommer att finnas 

länder som kan beskrivas på det sättet.  
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 Till viss del kan även reportagen En familjs öde i Säpos händer och En Glenn bland män 

kallas tidlösa. Dessa reportage är visserligen bundna till en viss person men historierna kring dem 

kan inte kallas annat än tidlösa. Anledningen till detta är att de bägge reportagen är något mer än ett 

regelrätt personreportage. I En familjs öde i Säpos händer blir reportaget mer än just detta på grund 

av skribentens släktskap till den som han porträtterar och också att reportaget blir ett inlägg i en 

samhällsdebatt, huruvida Säpos arkiv bör öppnas för allmänheten eller ej. I En Glenn bland män 

blir det skribentens personliga stil och ton som gör att även detta personreportage kan kallas tidlöst. 

Skribenten lyckas med att porträttera mer än fotbollsspelaren Glenn Hysén och även med att ställa 

viktiga existentiella frågor, som hur man hittar och hur viktigt det är att känna att man tillhör ett 

större sammanhang.  

 Det som dessa tidlösa reportage har gemensamt är att de berör läsaren. Det är också det som 

är den största och viktigaste slutsatsen och som även besvarar den sista frågan i vår frågeställning: 

om det finns några gemensamma nämnare i reportagen. Alla reportage, oavsett om de handlar om 

politik, fotboll eller ett dödssjukt barn försöker tala till både våra känslor och vårt intellekt. 

Berättelsen med människan i centrum är det primära, informationen det sekundära. Detta är ett 

grepp som alla skribenterna använder sig av för att vi ska förstå innebörden av deras ämne. Maciej 

Zarembas reportage, som vid en första anblick endast verkar innehålla sarkasm och siffror, visar sig 

vid en närmare analys även innehålla just dessa stilgrepp för att tala till våra empatiska sidor då han 

förmänskligar den polske rörmokaren, som han tidigare målat upp som en vålnad. I Marie Branners 

text talar hela ämnet till vår empatiska sida och därför behöver hon inte använda några speciella 

stilgrepp för att få oss att känna.  

 Vår slutsats blir därför att det enda som samtliga reportage har gemensamt är att de på något 

sätt talar till vår empatiska och känslomässiga sida oavsett ämne. Det är också detta som vi minns 

efter att vi läst reportagen, inte siffror eller statistik, utan det som fick oss att skratta eller gråta.  

8.1 Förslag på vidare forskning 
Vi har också försökt att sätta in vår undersökning i ett större sammanhang och försökt se på texterna 

i ett vidare perspektiv. Det har varit omöjligt för oss att bortse ifrån det faktum att endast två av 

dessa prisbelönta texter är skrivna av kvinnor. Detta trots att journalistyrket idag består av lika delar 

män och kvinnor. Vi har även reagerat på att det i reportagen är väldigt få kvinnliga röster som 

kommer till tals. De kvinnor som figurerar i texterna gör det oftast som fru eller flickvän. Detta 

gäller framförallt i de reportage av Maciej Zaremba som ingår i analysen, här intervjuas i stort sett 

bara män och den kvinna som blir intervjuad benämns inte med namn utan som ”receptionisten”. I 
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detta sammanhang bör dock nämnas att inte alla av Maciej Zarembas reportage i artikelserierna Du 

gamla du sjuka, Rättvisan och dårarna och Den polske rörmokaren har ingått i vår analys.  

 Som tidigare nämnt har vi också försökt se till vilken betydelse ämnets aktualitet har för 

vilka reportage som blir prisbelönta. På samma sätt har vi försökt se om det finns några samband i 

valet av ämnet. Vi har inte kunnat se några sådana övergripande samband i det urval av reportage 

som vi analyserat. Det verkar istället vara andra faktorer som avgör om ett reportage blir prisat eller 

inte.  

 Vi tycker att både genusaspekten såväl som ämnesanalysen kan vara ämnen för fortsatt 

forskning inom ämnet prisbelönt journalistik. Andra förslag på vidare forskning inom ämnet kan 

vara att se vilka det är som sitter i de jurys som avgör vem som för priset. Även en undersökning 

om vilka tidningar eller vilka mediehus som får prisen skulle kunna vara intressant att undersöka.  
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