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Reportaget är reporterns berättelse om verkligheten. Det innebär ett
dubbelt anspråk; reportaget ska vara dokumentärt till innehållet men
samtidigt berättande, narrativt, till formen. På så vis rör det sig i ett
gränsland mellan nyhetsjournalistik, som meddelar fakta i en
informerande stil, och skönlitterärt berättande, som har en narrativ
form men ett fiktivt innehåll.
   Reportaget och den realistiska romanen har gemensamma rötter.
Men där romanen måste nöja sig med att gestalta sannolika
människors upplevelser på sannolika platser vid sannolika tidpunkter
skapar reportaget representationer av specifika ögonblick i specifika
människors liv. Via narrativa konstruktioner kan reportern erbjuda
läsaren att känna med och känna för dem som reportaget levandegör.
Frågan är hur det går till. På vilka sätt kan den skrivande journalisten
omvandla sitt professionella engagemang till ett narrativt engagemang
som riktar läsarens uppmärksamhet bort från textens reporter och mot
textens människor och ämne?
   Det här är den första avhandling som systematiskt kartlägger
reportagegenren med hjälp av narratologiska verktyg.
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Abstract
The Reportage as Narrative. A Narratological Investigation of the Genre

This study is the first dissertation where the genre of reportage (in the U.S. classified as literary journalism) is 
systematically mapped with the help of narratology. Using tools primarily from structural discourse narratology, the thesis 
examines, describes and maps written reportages as narratives. Rhetorical and cognitive narratology complement the 
approach.

The investigation rests on two assumptions. Firstly, a reporter’s professional purpose is to report about people and states 
of affairs outside the reporter herself. This results in a contextual commitment, which leaves traces in the narrative in the 
form of a textual commitment. The latter is in turn divided into narrative empathy and narrative compassion/sympathy. 
The thesis highlights the creation of narrative structures and stylistic features in reportages and the overall conclusion is 
that conceptions about a reporter’s professional purpose in fact do influence the narrativity of the text.

Secondly, in contrast to news journalism, reportage is a personal genre that can be considered a directed reality: the 
content is taken from reality but the form is personal and a consequence of the writing reporter’s choices. The thesis presents 
a narratological model where the text develops in the interplay between three instances: a director, a narrator (in a first-
person reportage a narrating reporter) and experiencing characters (in a first-person reportage including an experiencing 
reporter). The director should be regarded as a structuring property of the text itself.

Part 1 provides a historical background to the reportage genre and the social side of the reporter role. In part 2, narrative 
characteristics of the genre are explored and defined together with the common roots of reportage and novels within 
realism and naturalism. Part 3 demonstrates how a contextual commitment can be transformed into a textual commitment. 
Throughout the dissertation, the director model is used to investigate differences and similarities between subcategories 
within the genre, sometimes between single texts, sometimes between reportage in general and fictional narrative. In part 
4, a typology of reportage is presented. The genre is divided into five types of narration, based on the representational 
relation between how the physical reporter has collected information and in what ways an experiencing reporter is or is 
not apparent in the text.

The thesis ends with a historicization of consonance and dissonance within the reportage genre. Consonance emphasizes 
the characters’ “here-and-now” and can be found within a broad, classical tradition of eyewitness reporting. Dissonance 
emphasizes the narrator’s retrospective perspective and can be found within the modernistic type of American New 
Journalism and in more experimentally written reportages from the most recent decades. The thesis demonstrates how both 
these ways of narrating may enable the reader’s narrative empathy with someone else than the experiencing reporter.

The analyses and conclusions are mainly based on Swedish reportages from 1819 to 2014. This material is complemented 
with international reportages from 1903 to 2007,  from Norway, Poland, Germany, Great Britain, Italy, Bohemia, Croatia, 
Belarus and the U.S. Accordingly, the dissertation demonstrates that traditions of reportage are primarily international and 
that the observations about narrative patterns within the genre are also relevant outside of Sweden.
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Förord 

Allt började 1982. Efter ett års studier i litteraturvetenskap gick jag då på 
journalisthögskolan och tänkte mig en framtid som journalist. I julklapp det 
året fick jag Stig Dagermans reportagesamling Tysk höst från 1946. Och jag 
blev bergtagen. Kunde man skriva så här brännande, på en gång smärtsamt 
vackert och djupt engagerande om verkliga människor som försökte leva och 
överleva medan omvärlden blundade för deras lidande? Hur var det möjligt 
att skapa journalistik som fängslade läsaren lika starkt som den allra bästa av 
romaner? 
     Under ett yrkesliv som dagstidningsreporter, tidskriftsredaktör och hög-
skolelärare i journalistik har jag ständigt återvänt till frågor som dessa. Jag 
har läst tusentals reportage, skrivit egna reportage, undervisat studenter i 
reportageskrivande och skrivit en lärobok om reportagegenren. Då och då 
har jag byggt vidare på mina studier i litteraturvetenskap och skrivit uppsat-
ser. I varje uppsats har mina forskningsfrågor kretsat kring vilken sorts nar-
rativitet som möjliggör läsarens inlevelse i de människor som reportagen 
berättar om. När jag 2016 antogs som doktorand i litteraturvetenskap vid 
Stockholms universitet behövde jag inte tveka om vad jag skulle undersöka.   
     Nu har det blivit dags att sätta punkt. Tack vare ett tvåårigt stipendium 
från Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse samt doktorandanställning 
vid Stockholms universitet och ett stipendium från Karl och Betty Warburgs 
fond har jag under flera års tid har jag haft förmånen att kartlägga reportage-
texters narrativitet. Vad är det som utmärker reportaget som berättelse? 
Några slutgiltiga svar finns tack och lov inte. Reportagegenren fortsätter att 
utvecklas genom att reportrar fortsätter att gestalta sin tids frågor och männi-
skor. Den här avhandlingen är ett steg på vägen i att förstå hur detta går till.  
     En rad personer har varit oumbärliga för mitt arbete. Allra först skulle jag 
ha velat tacka Christer Johansson, min narratologiskt kunniga handledare 
som inte fick följa mig i mål eftersom han gick bort 2020. Utan Christers 
genuina nyfikenhet, kritiska blick och aldrig sviktande stöd hade min av-
handling inte blivit vad den nu är. Jag vill tacka mina två andra handledare, 
Helena Bodin, för hennes envisa tjat om allt jag inte hade tänkt på själv, och 
Erik van Ooijen, för hans prestigelösa sätt att tillföra sakkunskap när mina 
resonemang innehållit luckor. Göran Rossholm var den som en gång, när jag 
läste magisterkursen i litteraturvetenskap 2003–2004, öppnade dörren till 



narratologins värld och fick mig att inse vilken fantastisk verktygslåda för 
textanalys som detta forskningsfält erbjuder. Tack för det!  

Kristina Lundgren hjälpte mig att förbättra min ansökan till forskarutbild-
ningen och har sedan fortsatt att engagera sig i mitt arbete, stötta och till sist 
läsa korrektur. Tack! Torsten Thurén handledde min magisteruppsats med 
stort engagemang och inspirerade mig också genom sin egen avhandling 
Reportagets rika repertoar. Jag vill vidare tacka alla kolleger i journalistik-
ämnet vid Södertörns högskola för ett gott kamratskap genom åren och sär-
skilt Hanna Sofia Rehnberg, för hennes otroligt noggranna korrekturläsning, 
liksom Elin Gardeström, som hjälpte mig med ansökan till forskarutbild-
ningen och peppat mig genom åren.  

Tack även till Elina Druker, entusiasmerande seminarieledare för dokto-
randerna i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, tack till mina 
meddoktorander för givande oppositioner och diskussioner, särskilt till Eva 
Broman Assouchidis, för hennes narratologiska sakkunskap och för roliga 
diskussioner, och tack till studieadministratören Åsa Mäki, som bistått med 
praktisk hjälp och glada tillrop. Jag vill dessutom tacka opponenterna vid 
mitt slutseminarium: Maria Mäkelä, som hjälpte mig att förstärka avhand-
lingens teoretiska underbyggnad, och Per-Olof Mattsson, som gav värdefulla 
synpunkter på struktur och litteraturhistoriskt faktaunderlag.  

Till sist vill jag tacka min familj för ert tålamod och er hjälp: Per, som 
gjort avhandlingens diagram och läst korrektur i två omgångar, Fabian, som 
tecknat alla illustrerande figurer, och Hanna, som gjort omslagsillustration-
en. Tack också till mina föräldrar, Leif och Brita, för att ni skapade ett hem 
för mig och min bror Anders där det var en självklarhet att läsa böcker och 
tidningar, att intressera sig för musik, litteratur och samhälle samt att samtala 
och analysera sina intryck.  
 
 
Stockholm i januari 2021 
Cecilia Aare 
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Del 1. Reportaget och reportern –  
utgångspunkter 

1.1 Inledning och syfte  
 

    – Disktrasan! Jag stirrar i absolut obetvinglig häpnad och förskräckelse på 
henne och får till svar en fullständigt oförstående blick. 

– Disktrasan ja! Jag behöver'na inte ännu, sir du, så du hinner nog me' å 
dammtörka. När jag vill ha'na så skriker jag väl förresten. Du behöver inte 
göra't så förbaskat väl heller, ska jag säja dej (detta med förtroligt halvhög 
röst), di tittar inte så noga etter. 

Varmed hon vrider ur och slänger till mig disktrasan, som efter vad jag se-
dan upptäckte var en institution av den mest otroliga och häpnadsväckande 
användbarhet.   

 
Ester Blenda Nordström, En piga bland pigor1 

 
 

      – Amerika. 
– Bitte? 
– Amerika? 
– Jawohl. 
Och det är ingen tvekan längre. Pojken vill till Amerika och det är ingen-

ting att göra åt det. Ingenting annat än att skaka på huvudet och hjälplöst se 
upp i det trasiga takets moln av järn i mörkret högt ovanför oss. Men pojken 
som vill att jag skall hjälpa honom över till Amerika böjer sig snabbt ner över 
min lilla amerikanska kappsäck och smeker den retsamt över ryggen. 

– Du jobbar för die Amis! 
– Nej. 
– Doch! 
Det blåser hårt på den sydtyska stationen. 

 
   Stig Dagerman, Tysk höst2 
 

 
                                                        
1 Ester Blenda Nordström, En piga bland pigor (1914), Stockholm: Wahlström & Widstrand, 
1919, s. 31. En tidigare version publicerades samma år i Svenska Dagbladet. 
2 Stig Dagerman, ”Retur Hamburg”, Tysk höst (1947) i Samlade skrifter 3, Stockholm: 
Norstedts, 1981, s. 121. Reportageserien publicerades ursprungligen i Expressen 1946. 
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En söndag om året förvandlas ett skånskt paradis till slagfält. Äran och poka-
len står på spel när Röddinge, Ramsåsa, Benestad och Högestad gör upp. Följ 
med till slaget om Fyledalen.      

Ååå nej! Ännu en gång får Steve Hansen i Högestads mål tag på bollen just 
som den ska rulla in. Det är som förgjort. Ramsåsas tränare jämrar sig högt.  

– Snälla, snälla Calle, bara ett enda, bara ett enda! ropar Camilla Kop-
petsch till sin kollega på Högestadsbänken.  

Men Carl Piper skakar på huvudet. Icke att han skulle skänka bort ett mål. 
Detta är slaget om Fyledalen och nu är det allvar. 

 
Daniel Rydén, ”Slaget om Fyledalen”3 

  
 
Året är 1914 och Ester Blenda Nordström har för Svenska Dagbladet skrivit 
en serie reportage om sin tid som piga hos en svensk bonde. Hon har wall-
raffat på bondens gård flera decennier innan västtyske Günter Wallraff ska 
komma att ge namn åt metoden att som journalist arbeta under täckmantel. I 
det återgivna citatet ovan blir reporterns avsmak för disktrasan till läsarens 
känsla av äckel. 

I det andra exemplet är året 1946 och Expressen har skickat författaren 
Stig Dagerman till Tyskland för att skildra andra världskrigets förlorare. 
Reportaget ”Retur Hamburg” rivstartar med en dialog på en perrong. Och 
plötsligt står vi läsare där i blåsten, glömska om avståndet i tid och rum. Vi 
hör en pojkes ivriga stämma. Reportaget blir till ett möte mellan oss och 
pojkens längtan efter landet som hägrar i väst. En scen som skulle kunna 
vara hämtad ur en roman målas upp. På samma sätt förflyttas vi i det tredje 
textexemplet till 2009 och en fotbollsturnering mellan fyra byar på den 
skånska landsbygden. Reportern Daniel Rydén får oss att följa bollens rö-
relse över spelplanen.  

Tre reportage av tre reportrar, tre verklighetsbilder. Alla är berättelser 
och alla förmedlar samtidigt något verkligt. Det rör sig om ”berättad verk-
lighet”. Till skillnad från nyhetsartikeln, som främst informerar om vad som 
har hänt, har reportaget som genre en narrativ, berättande, karaktär. Det in-
nebär att händelser inte rapporteras som avslutade utan som pågående, så att 
läsaren steg för steg upplever sig följa vad som händer. Direkt eller indirekt 
bygger texten på reporterns egna upplevelser.  

Det här är den första avhandling som systematiskt kartlägger reportage-
genren med hjälp av narratologiska verktyg. Jag använder diskursnarratolo-
gisk teori, kompletterad med retoriska och kognitionsnarratologiska 
infallsvinklar, för att undersöka, beskriva och karakterisera reportagetexter 
som berättelser. Ordet reportage används genomgående för skrivna repor-
tage, alltså inte tv-, radio- eller multimediala reportage. Till grund för under-

                                                        
3 Daniel Rydén, ”Slaget om Fyledalen”, Sydsvenskan, 30.08.2009. 
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sökningen ligger två utgångspunkter, vars bakgrund jag här i korthet vill 
presentera.  

Reportagets reporter söker upp människor och miljöer för att berätta om 
världen. Inom texten strävar hon sedan efter att väcka läsarens inlevelse. 
Men inte i det upplevande jaget, som i en självbiografi, utan i de människor i 
de miljöer som gestaltas. Även där reporterns egna upplevelser drar till sig 
läsarens intresse, som Ester Blenda Nordströms lärdom om disktrasor, är det 
primära inte reportern som privatperson utan, i detta fall, de pigor vars ar-
betsförhållanden hon vill belysa. En första utgångspunkt är därför att repor-
terns yrkesroll blir vad jag vill kalla engagerad.4 Den bygger på ett 
professionellt engagemang för reporteruppgiften, ett engagemang av mer 
eller mindre social karaktär.  Min hypotes är att det här lämnar spår i texter-
nas narrativitet. Om en sakfråga står i centrum för innehållet förväntar jag 
mig på samma sätt att läsarens uppmärksamhet riktas bort från budbäraren, 
bort från reportern själv. Jag undersöker på vilka sätt det kan ske. 

Reportaget är den journalistiska genre där en vittnande form framträder 
allra tydligast, antingen direkt eller indirekt. Men att jämföra det med så 
kallad vittneslitteratur vore felaktigt, eftersom det journalistiska ögonvittnet 
oftast inte är en del av det som skildras; reportern kommer utifrån. Samti-
digt, och skenbart paradoxalt, är det en genre som är öppet personlig på ett 
annat sätt än nyhetsartikeln. Det personliga ligger dock inte främst i textens 
innehåll utan i formen, en narrativ form som svarar mot en bestämd tolkning 
av världen. Denna tolkning kan jämföras med regi. En andra utgångspunkt i 
avhandlingen är att betrakta ett reportage som regisserad verklighet; innehål-
let är hämtat från verkligheten medan formen är konsekvensen av den skri-
vande reporterns medvetna och omedvetna val.  

 För att närmare kunna granska regins olika uttryck har jag konstruerat en 
narratologisk analysmodell över hur reportagetext växer fram genom ett 
samspel mellan tre instanser. Modellen synliggör hur en berättare, upple-
vande karaktärer och en skapande eller regisserande instans fyller olika 
funktioner som alla påverkar vad reportaget förmedlar till läsaren. Teoretiskt 
grundar den sig på en kombination av strukturalistiska och retoriska perspek-
tiv, med impulsgivare som Seymour Chatman, Wayne C. Booth, Kenneth 
Burke och Bengt Nerman. Modellen illustrerar textproduktionen som ett 
slutet system, vilket innebär att regin eller regissören inte ska förstås som 
den fysiska (verkliga) reportern, utan snarare som en egenskap inbyggd i 
texten.5 Med hjälp av modellen och strukturalistisk narratologi kartlägger 
och systematiserar jag på vilka sätt reportage kan berättas. Analysverktyg 
hämtade huvudsakligen från Gérard Genette, Käte Hamburger, Dorrith 
Cohn, Seymour Chatman och Göran Rossholm hjälper mig att undersöka 
aspekt för aspekt av de narrativa strukturerna med avseende på likheter och 

                                                        
4 Det engagemangsbegrepp som används i avhandlingen förklaras närmare i 1.4. 
5 Modellen och dess teoretiska bakgrund beskrivs närmare i 3.1. 
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skillnader mellan olika traditioner, ibland mellan enskilda reportage, ibland 
mellan reportagetexter generellt och fiktionsberättelser.  

Vissa gånger vill jag betona ett retoriskt samband som inte åskådliggörs 
av modellen utan som återfinns mellan kontext och text. Hit hör etiska 
aspekter knutna till en reporters professionella engagemang. Hit hör också 
olika typer av genrekonventioner som kan förklara återkommande narrativa 
drag i mitt material. I det senare fallet väver jag in kognitiva aspekter för att 
beskriva hur reportagetexter kan förstås när de berättas på sätt som avviker 
från jämförbara fiktionsberättelser.  

Avhandlingens centrum utgörs av den kartläggande undersökningen:  
 
• På vilka sätt kan ett reportage berättas och hur varierar narrativiteten 

mellan olika undergrupper? 
 

Genomgående lägger jag särskild vikt vid hur regin – i linje med reporterns 
professionella roll som engagerat vittne – i texten flyttar fokus bort från den 
som vittnar och till reportagets människor och ämne. Med andra ord:  
 

• Hur skapas ett narrativt engagemang som speglar yrkesrollens enga-
gemang?  

 
Med stöd av Suzanne Keen delar jag sedan in det narrativa engagemanget i 
narrativ inlevelse och narrativ medkänsla.  

Större delen av avhandlingens analyser rör sig på texternas mikronivå, där 
hänsyn måste tas till att inte bara grundläggande narrativa strukturer utan 
också nyanser i språket påverkar hur texten kommunicerar ett narrativt en-
gagemang.6 För att göra sådana nyanser synliga kompletterar jag i vissa av-
snitt det strukturalistiska perspektivet med ett kognitionsnarratologiskt 
perspektiv, där jag främst tar hjälp av Monika Fluderniks naturliga narrato-
logi och David Hermans språkvetenskapliga infallsvinklar på berättande. 

I en avslutande del av avhandlingen upprättas en reportagegenrens typo-
logi, denna gång med utgångspunkt i skillnader på texternas makronivå. Det 
skrivna reportaget delas in i fem typer av reportageberättande, utifrån det 
representationella förhållandet mellan kontext och text. Indelningen utgår 
från förhållandet mellan hur den fysiska reportern har samlat in ett underlag 
till reportagets innehåll och hur en upplevande reporter syns i texten samt 
hur verkliga händelser och personer representeras. Undersökningsaspekter 
från avhandlingens tidigare delar återkommer för att här sättas in i ett större 
sammanhang. I analyser av reportageutdrag används de denna gång för att 
illustrera vilka narrativa drag som utmärker de fem typerna. Till sist under-

                                                        
6 Med en texts mikronivå avses enskilda stycken, ibland enskilda meningar, till skillnad från 
makronivån, som syftar på texten som en helhet. 
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söker jag ur ett tidsperspektiv särdragen konsonans och dissonans inom två 
delvis parallella reportagetraditioner under 1900-talet.7 

Genom hela avhandlingen citeras rikligt med reportage tillkomna vid 
olika tidpunkter, främst i Sverige men också i andra länder. Samma narrativa 
mönster återkommer i materialet oavsett reportrarnas nationalitet, vilket 
tyder på att reportagets traditioner i första hand är internationella. 

Jag hoppas att min avhandling ska bidra både till befintlig reportage-
forskning och till det narratologiska forskningsfältet genom att reportaget 
som genre för första gången mer systematiskt undersöks och beskrivs med 
hjälp av narratologiska verktyg. 

I de följande kapitlen i del 1 tecknas en bakgrund till olika genredefini-
tioner för reportaget och till reporteryrkets sociala sida. Begrepp som är cen-
trala för avhandlingen introduceras, i första hand kontextuellt och textuellt 
engagemang. Jag diskuterar tänkbara anledningar till att jämförande journa-
listikforskning hittills inte har uppmärksammat reportagegenren. Därefter 
presenteras tidigare reportagestudier inom andra forskningsfält. Sist i del 1 
beskriver jag avhandlingens material och dispositionen inom de undersö-
kande delarna 2, 3 och 4. Genomgående används i texten två siffror i rubrik-
namnet för att markera kapitel och tre siffror för att markera avsnitt. 

 

1.2 Reportagets bakgrund och en ny definition  
I det här kapitlet beskriver jag översiktligt vilka kriterier som brukar för-
knippas med reportagegenren. Olika genredefinitioner refereras och diskute-
ras teoretiskt utifrån vilka texter som i praktiken brukar räknas till genren. 
Kapitlet mynnar ut i en ny definition, som också ligger till grund för avhand-
lingens undersökning.   

Som dagstidningsgenre är reportaget knappt 200 år gammalt. Genren bör-
jade dyka upp i den periodiska pressen samtidigt med att realismen och så 
småningom naturalismen vann inflytande inom litteraturen, och en växelver-
kan mellan de två uttrycksformerna har funnits sedan dess. Länge rörde det 
sig dock om enstaka inslag av sceniskt berättande (mimetisk framställning) i 
texter som i övrigt var av informerande eller argumenterande karaktär.8 
                                                        
7 Vid konsonans ligger fokus i berättelsen på det upplevda ögonblicket, vid dissonans ligger 
fokus på berättarens efterhandsperspektiv.  
8 Scenisk eller mimetisk framställning skildrar något som utspelar sig på en bestämd plats vid 
en bestämd tidpunkt, informerande framställning talar om och påstår utan att gestalta medan 
argumenterande framställning kan knytas till opinionsjournalistik. Längre fram i avhandling-
en kommer mer exakta begrepp att användas för olika framställningsformer. 
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Pressforskare brukar räkna med att det dröjde till 1890-talet innan det mo-
derna tidningsreportaget fick sitt genombrott, såväl i USA som i Europa.9  

Reportaget har lockat författare som velat skriva om samhällsfrågor och 
reportrar som sökt sig bort från nyhetsjournalistikens begränsningar. Några 
kännetecken, som brukar återkomma i beskrivningar av genren, är att inne-
hållet inte behöver vara dagsaktuellt, som i en nyhet, men att texten ändå 
brukar gestalta ämnen som intresserar sin tids publik. Som regel får ett re-
portage större utrymme i spalterna än en nyhetsartikel och föregås av en mer 
omfattande research. Det är ofta också mer personligt utformat. I slutet på 
1980-talet intervjuade Lars J. Hultén 25 svenska landsortsjournalister om 
deras syn på genren. Då var ett vanligt svar att reportaget, till skillnad från 
nyhetsartikeln, ”görs med närvarokänsla, miljöskildring och personligt ton-
fall”.10  

Elisabeth Eide diskuterar reportagebegreppet i sin avhandling om hur 
norsk reportagejournalistik gestaltar ”de främmande”. Hon pekar på att gen-
ren har definierats utifrån en rad olika utgångspunkter och urskiljer fem ka-
tegorier: en metodologisk, en kontextuell, en funktionell, en formmässig och 
en normativ.11 Inom flertalet av dessa blir det dock svårt att ställa upp exakta 

                                                        
9 Se Pressens profiler: Ett urval journalistiska texter med inledning och kommentarer, red. 
Ingemar Oscarsson och Per Rydén, Lund: Studentlitteratur, 1991, s. 40; Jo Bech-Karlsen, 
Reportasjen, Oslo: Universitetsforlaget, 2000, s. 64–65; John C. Hartsock, A History of Amer-
ican Literary Journalism, Amherst: University of Massachusetts, Press, 2000, kap. 2 och 
Michael Schudson Discovering the News, A Social History of American Newspapers, New 
York: Basic Books, 1978, s. 71–77. I Vår dagliga läsning: Några sidor till belysning av den 
svenska dagspressens genrer och historia, Stockholm: Norstedts, 1981, s. 196–198, påpekar 
Per Rydén att termen reportage länge främst betecknade en insamlingsmetod, förknippad med 
det latinska ordet reportare, som betyder “återbära, återvända med något”. I den betydelsen 
kan ordet syfta både på alla typer av verklighetsberättelser – Rydén nämner exempel från 
Odysséen och Gamla testamentet – och nyhetsartiklar byggda på en reporters uppsökande 
arbete. Som beteckning för en journalistisk textgenre har termen dock kommit att förknippas 
med texter som är av en viss längd, personligt färgade, speglar faktiska händelser och ”bygger 
på kännedom i första hand”, s. 197. I Pressens profiler, som är utgiven tio år efter Vår dagliga 
läsning, hänvisar samme Rydén och Oscarsson till Gunnar Elvesons definition från 1979, där 
sceniska inslag förutsätts. 
10 Lars J. Hultén, Reportaget som kom av sig: En analys av reportaget som textform utifrån 
produktionsperspektivet och sändarrollen med betoning på reporterns personliga tonfall: En 
undersökning av reportaget i några landsortstidningar 1960–1985, diss. Stockholms univer-
sitet: JMK Skriftserie, 1990, s. 3. 
11 Elisabeth Eide, ”Down there” and ”up here”: ”Europe’s Others” in Norwegian Feature 
Stories, diss. Universitetet i Oslo, 2002, s. 74–76. Under en ”metodologisk” kategori skriver 
Eide, med hänvisning till John Carey, att reportern ska ha varit på plats i verkligheten i form 
av ett ögonvittne. Hon noterar att Carey (se “Introduction”, The Faber Book of Reportage, 
red. John Carey, London: Faber and Faber, 1987, s. xxxix–xxxviii) till sin definition även 
räknar texter där vittnet på plats är någon annan än reportern, och att den personen har inter-
vjuats av reportern. Carey inkluderar med andra ord texter som bygger på rekonstruktion. I sin 
egen definition tar dock inte Eide med ett sådant undantag. Till en kontextuell kategori för 
hon kriterier som att ett reportage sällan är dagsaktuellt, men däremot ofta skrivs som upp-
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genrekriterier. Jag väljer därför att begränsa mitt eget fokus till den första 
och fjärde kategorin, det vill säga om textens scener bygger på observation 
eller rekonstruktion samt texternas form. I det sammanhanget blir det rele-
vant att vända sig till Gunnar Elveson.  

Inom svensk reportageforskning utgår de flesta från Elvesons definition 
från 1979: ”En redovisning som återger en samtida (yttre) verklighet och 
bygger på iakttagarens direkta egna upplevelser registrerade inom ganska 
kort tid i det självupplevdas form samt med tidpunkt och plats väl precise-
rade.”12 Denna definition speglar hur bland annat det skandinaviska reporta-
get länge såg ut, och medieforskare som svenska Lars J. Hultén och Torsten 
Thurén liksom norska Jo Bech-Karlsen rör sig med liknande definitioner.13 
Det avgörande är att texterna gestaltar upplevelser som utspelar sig på en 
angiven plats vid en angiven tidpunkt, med andra ord att de rymmer inslag 
av sceniskt berättande. Vidare att de bygger på vad den fysiska reportern 
själv har upplevt samt att detta återberättas i jag-form (det sistnämnda är inte 
ett krav hos Bech-Karlsen). Viktigt är också att reportern är en ”iakttagare”, 
alltså ett ögonvittne, snarare än någon som personligen är berörd av det som 
berättas. Formuleringarna ”direkta” och ”inom ganska kort tid” antyder att 
texten är nedtecknad spontant, utan större eftertanke eller bearbetning.  

                                                                                                                                  
följning på en tidigare nyhet. Det kan också berätta om tidlösa fenomen. Funktionen menar 
hon kan vara att underhålla men också att informera, upplysa eller provocera. Att försöka 
sätta upp kriterier för kontext och funktion blir svårt om man vill vara exakt, anser jag. Vad 
gäller formen berör Eide bland annat att fler typer av text kan ingå i ett reportage än i en 
nyhetsartikel. Här räknar hon upp ”berättande element” (som inte preciseras närmare); direkt-
citat; beskrivningar baserade på reporterns iakttagelser samt reporterns reflektioner. Hon 
framhåller att språket som regel är mer personligt och litterärt i ett reportage än i nyhetstext. 
Allt detta håller jag med om, men enligt min mening bör man tydligare skilja mellan möjliga 
inslag och nödvändiga kriterier. Jag vill i stället lyfta fram en scenisk form som ett nödvändigt 
inslag i ett reportage. En ofta refererad beskrivning som Eide nämner är att ett reportage 
skrivs enligt ”fisk”-modellen (biter tag i läsaren, utvecklar berättelsen och sedan slutar med en 
snärtig poäng) medan nyhetsartikeln skrivs enligt ”den inverterade pyramidens modell” (bör-
jar med det viktigaste och sedan återger information efter fallande betydelse). Till sist diskute-
rar Eide en normativ kategori. Här tar hon upp olika värdekrav förknippade med det 
återkommande (och luddiga) begreppet ”det goda reportaget”, som antas förmedla en attityd 
av ”humanism”, av vad det ”innebär att vara människa”, av en reporter som tar ställning för 
dem som reportaget skildrar men också ibland av ifrågasättande. Inget av detta kan anses vara 
nödvändiga egenskaper, menar jag. Däremot associeras reportagegenren i praktiken ofta med 
ett uttalat eller underförstått normativt ideal. 
12 Gunnar Elveson, Reportaget som genre, Avdelningen för litteratursociologi, Litteraturve-
tenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, nr 11 Uppsala, 1979 [1979 a], s. 15. 
13 Se Lars J. Hultén, s. 52–55, Torsten Thurén, Reportagets rika repertoar: En studie av verk-
lighetsbild och berättarteknik i sju reportageböcker, diss. Stockholms universitet, JMK Av-
handlingsserie, 1992:1, s. 11–12 och Bech-Karlsen, 2000, s. 216–217. Hos den sistnämnde 
understryks reporterns dubbla roll som ögonvittne och personlig berättare, till exempel i 
formuleringar som: ”teksten bygger på reporterens egne erfaringer i virkeligheten. [...] Erfa-
ringens språk er det levende, fortellende språket”,  s. 128. 
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Reportage som bygger på reporterns egna upplevelser och iakttagelser ut-
gör en bred tradition som stämmer med flertalet av Elvesons kriterier. Jag 
kallar sådana reportage primärt vittnande. I en internationell antologi från 
2020, om narrativitet i sakprosa, har den tyske medieforskaren Karl Nikolaus 
Renner skrivit det enda kapitlet om journalistik. Där ansluter han sig till 
uppfattningen att reportage ska återge en reporters upplevelser och att en 
synlig reporters ”här och nu” ska tjäna som ”orienteringspunkt” för läsaren, 
alltså att texten måste berättas i jag-form.14 

I praktiken förekommer dock andra textformer som rutinmässigt benämns 
”reportage” av både forskare och journalister. Men trots att Elvesons defini-
tion och liknande genrebeskrivningar ständigt dyker upp i forskning och 
handböcker har jag inte hittat något påpekande om att dessa definitioner är 
för snäva för att passa hela genren. Ett exempel som inte stämmer med krite-
rierna är när texten utgår från reporterns egna iakttagelser men inte berättas 
”i det självupplevdas form”. Här har en synlig reporter avlägsnats ur texten, 
så att den i stället berättas i tredje person.15 Ett annat exempel är texter där 
reportern inte bara är ”iakttagare”, som definitionen talar om, utan dessutom 
deltagare, men fortfarande med syftet att utföra ett journalistiskt uppdrag. 
Hit hör reportage där reportern ger sig ut på äventyrliga strapatser för att 
skildra platser och miljöer som är obekanta för läsekretsen. Det kan gälla 
avlägsna länder, socialt utsatta miljöer, slutna grupperingar, farliga yrken, 
kriminella nätverk eller liknande. Textens upplevande reporter kan då spela 
en mycket aktiv roll. 

De flesta brukar i dag också inkludera 1960-talets våg av amerikansk new 
journalism i reportagegenren. Med den blev det vanligare att reportern inte 
utgår från sina egna iakttagelser, vilket innebär att texten inte ryms inom 
Elvesons reportagebegrepp.16 I stället intervjuar reportern människor i detalj 

                                                        
14 Karl Nikolaus Renner, ”Facts and Factual Narration in Journalism”, Narrative Factuality: A 
Handbook, red. Monika Fludernik och Marie-Laure Ryan, Berlin: De Gruyter, 2020, s. 470 
och s. 471. 
15 Denna typ av reportage omtalas längre fram (se 4.2) som det retuscherande reportaget och 
syftar då på att en upplevande reporter har retuscherats bort ur textens scener på samma sätt 
som man kan retuschera bort en person från ett foto. Den fysiska reportern har då varit på 
plats i de verkliga scenerna. 
16 Lars J. Hultén påpekar att Elveson inte är konsekvent när det gäller hur man ska förstå vad 
som är ”självupplevt”, se s. 54–55. Jag instämmer i Hulténs iakttagelse. Å ena sidan kommen-
terar Elveson sin egen definition med att den baseras ”på faktorerna ’autenticitet’ (materialet 
utgörs av reporterns egna upplevelser) och ’åskådlighet’ (stoffet presenteras i upplevelse-
form)”, se 1979 a, s. 19. Å andra sidan skriver han att ett reportage även kan bestå av en 
redovisning där reportern ”bara är närvarande som en osynlig lyssnare” men ändå kan påverka 
”den/de intervjuades berättelse”. Citatet verkar mer syfta på en intervju än en dramatiserad 
scen, möjligen på ett intervjusvar som utformas till en sammanhängande berättelse. I inget av 
fallen kan det vara frågan om en rekonstruktion, eftersom reportern ändå uppges vara närva-
rande. Inte heller kan det berättade sägas presenteras i en primär upplevelseform, eftersom det 
förmedlas av den som intervjuas, inte av reportern. För egen del är Hultén tydlig med att en 
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om upplevelser som de varit med om och gestaltar sedan dessa i en scenisk 
form. Detta kan ske ur ett externt perspektiv, som återger yttre scener som 
om de vore iakttagna av ett vittne på plats, eller ur ett internt perspektiv, som 
återger personernas tankar och känslor. Reportern arbetar då snarlikt en kri-
minaltekniker, som försöker fastställa vad som har ägt rum på en brottsplats, 
eller en psykolog, som försöker fastställa vad någon har tänkt eller känt i ett 
visst ögonblick. Reportagets scener blir i båda fallen rekonstruerade.  

Den här typen av reportage får en svagare koppling till primära intryck 
och upplevelser på plats än primärt vittnande reportage. Innehållet låter sig 
inte lika enkelt verifieras. I journalistkretsar tar en del reportrar avstånd från 
detta sätt att berätta. Eftersom texter med rekonstruerande avsnitt sedan 
länge rutinmässigt publiceras och läses som reportage, det vill säga som 
berättelser om verkliga förhållanden, räknar jag dock även dem till den genre 
som undersöks i avhandlingen. Det förefaller rimligt att inte särbehandla 
dem, eftersom mitt syfte inte inbegriper att diskutera sanningshalten i texter-
nas innehåll. I stället undersöker jag reportagetexternas narrativa strukturer.17  

I rekonstruerande reportage saknas en upplevande reporter som har varit 
på plats. Men fortfarande kan texterna sägas vara uttryck för ett vittnande 
uppdrag, även om detta inte återspeglas i gestaltningen. För att skilja dessa 
reportage från övriga varianter kallar jag dem sekundärt vittnande. Hit skulle 
man, utöver new journalism-reportage, även kunna räkna texter av 2015 års 
Nobelpristagare i litteratur, Svetlana Aleksijevitj. När priset tillkännagavs 
kallade svenska medier hennes dokumentärromaner för ”reportage” och tid-
skriften Literary Journalism Studies beskrev dem som ”literary journalism”, 
reportagebeteckningens amerikanska motsvarighet.18 Aleksijevitj skriver 
oftast ”i det självupplevdas form”, som Elveson föreskriver, men textens jag 
hör inte till reportern, utan till dem vars berättelser hon återger. 

I ett försök att samla alla textreportagets typer under en och samma defi-
nition använder jag i avhandlingen beteckningen reportage för: 

 
• Varje text som har skrivits med ett journalistiskt syfte och som 

helt eller delvis berättas i en narrativ form med sceniska inslag.  
 

                                                                                                                                  
redovisad intervju inte kan betraktas som ett reportage och att hans egen genredefinition 
bygger på kriteriet att en reporter har varit på plats och iakttagit de gestaltade händelserna, se 
s. 55. Varken Elveson eller Hultén diskuterar med andra ord rekonstruerade scener i förhål-
lande till sin genredefinition. Det gör inte heller Rydén, som Hultén hänvisar vidare till. 
Rydén ställer upp genrekriteriet ”reporterns förstahandskunskap”, se Per Rydén, s. 197. Så 
vitt jag kan se gör både Thorsten Thurén och Jo Bech-Karlsen samma avgränsning. Ingen av 
de uppräknade källorna nämner heller texter där en upplevande reporter har retuscherats bort 
ur scenerna. 
17 För en närmare diskussion av vilken sorts kunskap som primärt respektive sekundärt vitt-
nande reportage förmedlar: se kapitel 2.3, ”Reportaget som kunskapsform”.  
18 ”Note from the Editor”, Literary Journalism Studies, 7, 2015:2, s. 5. 
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Med journalistiskt syfte ska förstås att texten dels berättar om verkliga för-
hållanden, dels har skrivits med författarens avsikt att den ska publiceras och 
tas emot som ”journalistik”, antingen genom att publiceras i en tidning eller 
tidskrift (i tryck eller digitalt) eller ges ut i bokform av ett förlag som mark-
nadsför den som ett journalistiskt verk. Underförstått är då att huvudsyftet 
med texten är att berätta om världen (en sakfråga eller andra människor) 
snarare än att berätta om reportern själv. Journalistiska insamlingsmetoder 
som observationer, intervjuer och/eller systematisk faktaresearch ska ha 
föregått texterna.19 

Med narrativ form ska förstås att händelser inte rapporteras som avslu-
tade utan som pågående, så att läsaren steg för steg upplever sig följa vad 
som händer.20  

Med sceniska inslag ska förstås att texten till en del måste vara skriven 
med den framställningsform som har kallats mimetisk eller gestaltande fram-
ställning (även showing). Därmed utesluts nyhetstexter, eftersom dessa i sin 
renodlade form skrivs helt och hållet diegetiskt (även telling) i form av in-
formerande framställning, vilket medför att händelser konstateras i stället för 
gestaltas.21  

Jag skiljer inte mellan mer eller mindre litterära reportage. Det spelar 
alltså ingen roll om reportaget är relativt enkelt till sin form och har produce-
rats i dagstidningsmiljö under någon eller några dagar eller om det har publi-
cerats i bokform med en komplext utarbetad berättarteknik. Det innebär att 
jag sätter etiketten reportage på mycket av det som i USA kallas literary 
journalism, narrative journalism, literary narrative journalism, i Storbritan-
nien creative non-fiction, i Skandinavien reportage, litterärt reportage, be-
rättande journalistik eller feature, i Frankrike grand reportage med flera 
varianter. I USA talar man om feature för en text som domineras av nyhets-
stil med en och annan insprängd scen, medan literary journalism förväntas 
vara en text helt och hållet skriven som en roman eller novell. Jag gör inte 
den åtskillnaden men vill ändå från min reportagedefinition utesluta texter 
som saknar händelseförlopp och enbart varvar faktaavsnitt med intervjuer i 
en beskriven miljö.  

Samtidigt som jag använder den nya definitionen vid mitt urval av repor-
tagetexter hänvisar jag i avhandlingen regelbundet till Elvesons definition. 
Eftersom den har haft ett så stort inflytande inom svensk och norsk repor-

                                                        
19 Äldre texter som resebrev, reseskildring eller reseberättelse kan uppfylla kriterierna narra-
tiv form och inslag av sceniskt berättande. Syftet kan vara att berätta om resenärens privata 
upplevelser men också vetta mot ett journalistiskt syfte. I kapitel 2.3, ”Reportaget som kun-
skapsform”, ges en kompletterande definition med syfte att ringa in reporterns sanningsan-
språk i ett reportage. Den sakar dock betydelse för avhandlingens analyser, som är inriktade 
på reportagetexters form. 
20 För utförliga diskussioner av hur narrativitet och en narrativ form ska förstås inom reporta-
gegenren: se 2.1. 
21 För en närmare beskrivning av framställningsformer: se 2.2.2. 
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tageforskning är den en viktig referenspunkt för teoretiska diskussioner av 
hur genren ska förstås. 

  

1.3 Det journalistiska uppdragets sociala sida 
En journalists uppdrag har i västerländska demokratier varit nära knutet till 
det moderna samhällets och samhällsinstitutionernas framväxt. I Sverige 
konstaterade 1972 års pressutredning att pressen fyller fyra ”funktioner”: att 
förmedla information, spegla samhället och samtiden, uppmana till debatt 
och granska makten.22 Det här kapitlet diskuterar en femte funktion som inte 
har formaliserats men ändå löper som en röd tråd genom yrkesidealet. Den är 
knuten till professionens sociala sida. 

Att journalistik och samhälle historiskt är länkade till varandra på olika 
sätt belyses av Denis McQuail i Journalism and Society.23 Han tar bland 
annat upp vilken självbild pressen har av sin sociala roll.  Hit hör att under-
söka, observera och göra sig till tolk för allmänheten. Men också att drivas 
av ett ideellt engagemang och stå för allmänt humanistiska värden. Under 
rubriken ”Being of and for the people” räknar McQuail upp uttryck som 
amerikanska tidningar själva ofta använder om denna roll: ”Humanité; La-
bour; Tribune; Citizen; The People”.24 Med andra ord ska en reporter stå till 
medborgarnas tjänst och vara deras röst i samhället. 

En reporterroll knuten till reportagegenren i 1800-talets London och Paris 
var flanörreportern, i praktiken ofta en författare som rörde sig runt bland 
vanligt folk och som iakttog och rapporterade med en personlig penna.25 
Denna typ av reporter hade litterära men också socialrealistiska ambitioner 
nära förbundna med naturalistiska strömningar inom skönlitteraturen; det var 
författarens och reporterns uppgift att genomlysa miljöer och berätta om 
människor som tidigare inte skildrats. Den urbana miljöns fattigdom skulle 
återges med ”vetenskaplig” exakthet i detaljerna. En motsvarande utveckling 
i USA har beskrivits av bland andra John C. Hartsock och Michael Schud-
son.26  

I takt med att journalister blev en egen yrkeskår ersattes flanören av 
ögonvittnet, samtidigt som en uppsättning yrkesideal började växa fram, 
                                                        
22 1972 års pressutredning lämnades till riksdagen 1975, se Svensk press: Pressens funktioner 
i samhället, SOU 1975:78, s. 144. 
23 Denis McQuail, Journalism and Society, London: SAGE Publications, 2013. 
24 Ibid., s. 22–24. 
25 Se till exempel Bech-Karlsen, 2000, s. 64–69. 
26 Hartsock, kap. 2, och Schudson, 1978, kap. 2. 
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konstaterar Michael Schudson, som utnämner amerikanskt 1890-tal till ”the 
age of the reporter” och ger en vittnande roll inte mindre än tre namn: the 
observer, the spectator och the onlooker.27 1890-talets journalistik lyfts även 
fram av Hartsock, som uppfattar perioden som den första blomstringstiden i 
USA för vad han kallar ”Modern Narrative Literary Journalism”.28 Bland 
andra nämner han Stephen Crane, som han menar försökte komma nära 
samhällets svaga genom sin journalistik, i ett fall genom att under ett dygn 
dela tillvaro med en hemlös man. Hartsock beskriver Cranes reporterattityd 
som representativ för dem som ville överbrygga klyftan mellan subjekt och 
objekt.29 Den är också ett tidigt exempel på ett yrkesideal präglat av socialt 
engagemang, i bemärkelsen reporterns vilja att leva sig in i dem han möter.  

Vittnesrollen har betonats olika mycket i olika traditioner; ibland både 
vittnar och deltar reportern i de skildrade händelserna, ibland finns han bara 
på plats för att förmedla sina iakttagelser. Schudson jämför inställningen till 
yrket hos två amerikanska reportrar som han finner representativa för varsin 
journalistisk epok: tidningsredaktören, Lincoln Steffens, född 1866, och 
utrikeskorrespondenten Harrison Salisbury, född 1908.30 Salisbury kallar 
Steffens reportertyp korstågsriddare, någon som besjälas av ett socialt patos 
att vilja förändra världen genom journalistiken. Sig själv utnämner han till 
pilgrim, i ständig jakt på kunskap.  

Steffens trodde att det fanns en absolut vetenskaplig sanning om männi-
skor och mänskliga beteenden, en sanning som en journalist kunde avslöja. 
Men också Salisbury var idealist, dock av annat, mer modernt slag, menar 
Schudson; han strävade efter att avslöja falskhet – ”to get beyond ap-
pearences, to find the facts that make the meanings” – men inte generellt 
utan i varje enskilt fall.31 Det som förenar de två reportertyperna är en tro på 
journalistiken som ett kall, konstaterar Schudson. Båda två är därmed fören-
liga med att reportern strävar mot ett mål bortom den egna personen. 

I det skandinaviska reportaget har ögonvittnestraditionen historiskt varit 
stark och ofta sammankopplad med ett socialt engagemang. Detta kommen-
teras i Literary Journalism Studies temanummer om Norge (2013), i artiklar 
av Jo Bech-Karlsen och Steen Steensen.32 Bech-Karlsen menar i sin genrede-
finition att ett reportage måste bygga på ett personligt vittnesbörd, medan 
Steensen för en sådan hållning talar om ”compassionate subjectivity”. Som 
tidigare nämnts tillåter jag mig att bredda reportagebegreppet något, så att 
det även omfattar texter där reportern inte personligen har varit på plats men 
ändå har ett förhållningssätt som i överförd bemärkelse innebär att ”vittna”.  
                                                        
27 Michael Schudson, The Power of News, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1995, 
s. 108 och s. 99. 
28 Hartsock, s. 21–40. 
29 Ibid. s. 59 och s. 67–69. 
30 Scudson 1995, s. 98–110. 
31 Ibid., s. 103. 
32 Literary Journalism Studies 5, 2013:1. 
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Reporteryrket har dock inte enbart burits fram av vackra ideal. I sin av-
handling om den engelska essäpressen under 1700-talet konstaterar Göran 
Leth att den tidens journalistiska essä var en blandning av fakta och åsikter, 
av högt och lågt, av samhällskritik och budskap som ansågs vara moraliskt 
uppbyggliga för läsekretsen. Sammantaget menar han ändå att denna journa-
listik bidrog till en offentlig diskussion som banade väg för den moderna 
demokratins genombrott. Leth identifierar två reportertyper bland essäjour-
nalisterna: den politiska braständaren, som väckte snabbt uppflammande 
intresse för en fråga, och den mer moraliska iakttagaren, som höll sig i bak-
grunden, gjorde iakttagelser och fick ta emot förtroenden. Båda två ägnade 
sig omväxlande åt verklighetsskildring och opinionsbildning.33 

Schudson pekar på att den amerikanska pressen formades av de demokra-
tiska institutioner och demokratiideal som växte fram under 1800-talet, men 
också av den marknadsekonomi som tog form parallellt. Journalistiken, me-
nar han, kom att fylla två funktioner för den snabbt växande läsekretsen, 
varav den ena erbjöd information och den andra erbjöd underhållning. Den 
första kom att förknippas med ”seriösa” tidningar som stod för ideal som 
”objektivitet” medan den senare kom att förknippas med skvallertidningar 
som främst jagade höga upplagesiffror.34 När annonser i slutet av 1800-talet 
blev en allt större inkomstkälla för pressen blev det viktigare för tidningarna 
att öka upplagorna, eftersom annonsörerna ville nå största möjliga antal lä-
sare. Detta skedde på flera sätt: priset sjönk så att fler hade råd att köpa tid-
ningar; tidningarnas beroende av politiska partier minskade; illustrationer 
började dyka upp och vad Schudson kallar ”sensationalism” spred sig, det 
vill säga en typ av journalistik som främst ägnades åt brott och skandaler.35  

I sin doktorsavhandling om journalistrollen i Sverige 1870–1930 tecknar 
Johan Jarlbrink bilden av en liknande utveckling i Sverige. Kring förra se-
kelskiftet växte en journalistik fram som inte bara ägnade sig åt att, som 
tidigare, passivt sammanställa och publicera information. Steg för steg blev 
journalistik en ”vara” som kunde bjudas ut på en ”marknad”. Journalister – 
ordet var också nytt vid den här tiden, till skillnad från 1800-talets litteratö-
rer – började lämna redaktionerna för att aktivt söka stoff till artiklar, och 
intervjun blev en ny arbetsmetod. Denna uppsökande journalistik etablerades 
tidigast i texter med sceniska inslag. För den yrkesroll som gradvis formades 
förekom två motstridiga bilder. Å ena sidan ansågs en reporter vara en tarv-
lig, cynisk och sjaskigt klädd person som inte skydde några medel för att få 
ihop en säljande historia. Å andra sidan spreds en idealiserad bild som 1912, 
visar Jarlbrink, resulterade i att Journalistförbundets årsbok pryddes av en 

                                                        
33 Göran Leth, Braständaren och iakttagaren: Engelsk press och journalistik 1695-1825, diss. 
Stockholms universitet, Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion, 1996, s. 285–290. 
34 Schudson, 1978, s. 88–91. 
35 Ibid., s. 91–96. 
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riddare med en lans i form av en fjäderpenna och en sköld i form av en 
svensk flagga.36 Allra mest idealiserades reportageformen, skriver Jarlbrink:  

I reportagen gjordes klart att det som var värt att veta endast kunde förmedlas 
av journalisten. Det som var värt att veta var det som journalisten måste an-
stränga sig för att få reda på. Reportagets nyhet befann sig därför alltid på 
andra sidan en serie umbäranden, och genom att passera och berätta om dessa 
visade journalisten att han eller hon var värd att erkännas som den som upp-
rättade förbindelsen mellan läsaren och världen.37 

 
Journalistrollen har i Sverige genomgått stora förändringar sedan yrket pro-
fessionaliserades, konstaterar Gunnar Nygren i Yrke på glid (2008). Även 
om mycket har förändrats menar han dock att de långsiktiga idealen har varit 
stabila. Dessa handlar både om omgivningens förväntningar på vad journa-
lister ska uträtta (vara en aktiv del i att demokratin förblir levande och att 
medborgare hålls underrättade i samhällsfrågor) samt om journalisters själv-
bild, så som den kommer till uttryck genom branschorganisationer och 
pressetiska spelregler. Det sistnämnda kan gälla sådant som att en journalist 
ska stå fri och obunden från särintressen.38  

Under rubriken ”Altruismen” tar Nygren upp ett ideal med historiska röt-
ter: ”Det högre målet har funnits i journalistiken ända sedan den växte fram 
på 1700-talet. Under partipressen knöts målet till de politiska värderingar 
som tidningarna stod för. Men i takt med professionaliseringen har den pro-
fessionella ideologin tagit över där journalisterna står på den lille mannens 
sida mot makthavarna.”39  

Ända in i våra dagar har ett journalistideal präglat av socialt engagemang 
levt vidare. I en krönika från 2013, om två svenska journalister som försvun-
nit när de var på uppdrag i Syrien, skriver Dagens Nyheters kulturredaktör 

                                                        
36 Johan Jarlbrink, Det våras för journalisten: Symboler och handlingsmönster för den 
svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal, diss. Linköpings universitet, Stock-
holm: Mediehistoriskt arkiv, 11, Kungliga biblioteket, 2009, s. 131–142, 160–161 och s. 259–
264. 
37 Ibid., s. 263 
38 Gunnar Nygren, Yrke på glid, Stockholm: Stiftelsen Institutet för Mediestudier, 2008, s.18, 
24, 129–130, 132 och s. 150 et passim. Nygren undersöker vad som har format journalistyrket 
i Sverige fram till då boken skrevs. Han ställer sig också frågan om yrket i vår tid är på väg att 
deprofessionaliseras genom att vem som helst kan sprida text och bild på nätet och på så vis 
konkurrera med de traditionella medierna. Han försöker till sist att ringa in vad som skulle 
kunna tala för att även morgondagens mediekonsumenter kommer att behöva professionella 
journalister. 
39 Ibid., s. 18. Nygren understryker att medieföretag inte bara har drivits av vackra ideal utan 
också av ett vinstintresse. Med undantag för Sveriges Radio och Sveriges Television har de 
”utvecklat ett dubbelkommando som inrymmer både de ’högre’ publicistiska målen och de 
krassa företagsekonomiska målen”. 
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Björn Wiman: ”De bortförda journalisterna är alla medborgares ställföreträ-
dande vittnen”.40  

 

1.4 Engagemangsbegreppet och andra val 
I detta kapitel introducerar jag fyra begrepp som är centrala i avhandlingen 
och som tillsammans illustrerar ett samband mellan reporterns yrkesroll och 
reportagetexters narrativitet. Det rör sig om en retorisk förbindelse som i en 
kommunikationsprocess förekommer i produktionsfasen, mellan avsända-
rens avsikt och budskapets narrativa utformning. Dessutom presenteras ytter-
ligare val som jag har gjort för återkommande benämningar. 

I föregående kapitel lyftes en idealistisk, självförglömmande sida fram av 
det journalistiska uppdraget. Givetvis är det skillnad mellan ideal och verk-
lighet, och givetvis finns andra sidor av uppdraget som kan vara minst lika 
framträdande, till exempel att informera om viktiga händelser eller att 
granska makten. Men låt oss dröja vid den sociala aspekten. För varje repor-
tage (liksom en del nyhetsartiklar) lämnar reportern skrivbordet för att möta 
människor. Hon måste då förhålla sig till dem och blir i någon bemärkelse 
”vittnande”.  

På ett övergripande plan är en vittnande attityd social, i och med att repor-
tern iakttar och/eller intervjuar människor – inte på redaktionen utan i sam-
hället, i deras egna miljöer, offentliga eller privata. Denna sociala sida hör 
ihop med reporterns professionella engagemang. Reportern kan dock vara 
socialt engagerad även i en snävare bemärkelse, associerad med de yrkes-
ideal som beskrevs i kapitel 1.3. I de fallen ska reportern inte bara rikta sig 
utåt, glömma sig själv, utan dessutom vara hängiven uppgifter som att av-
slöja missförhållanden och strida för de svaga i samhället. Britt Hultén skri-
ver: ”Drömmen om det stora sociala Reportaget som väcker makt och 
människor, förändrar verklighet och får betydelse för dem det skildrar – den 
drömmen finns hos de flesta journalister.”41   

En av utgångspunkterna för min undersökning är antagandet att rollen 
som professionellt vittne får konsekvenser för reportagens narrativitet. Detta 
skulle kunna illustreras som ett spänningsförhållande mellan en professionell 
                                                        
40 Björn Wiman, ”Björn Wiman: De bortförda journalisterna är alla medborgares ställföreträ-
dande vittnen”, Dagens Nyheter, 27.11.2013. De två journalisterna Magnus Falkehed och 
Niclas Hammarström släpptes efter 46 dagar i fångenskap och kunde återvända välbehållna 
till Sverige. 
41 Britt Hultén, Förändra verkligheten! Det sociala reportaget från Zola till Zaremba, Stock-
holm: Ordfront, 1995, s. 7. 
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och en narrativ empati. Begreppet narrative empathy är dock redan etablerat 
inom ett forskningsfält med samma namn, där innebörden endast delvis pas-
sar avhandlingens syfte. Jag har i stället kommit fram till att uttrycket enga-
gemang är en användbar utgångspunkt för de begrepp som jag vill definiera.  

Ordet kan associeras med att aktivt ge sig in i någonting, i en uppgift som 
kräver en ansträngning. När det används om en reporter förekommer dessu-
tom underordnade konnotationer, som ligger nära Hulténs beskrivning av det 
sociala reportaget.42 För den här avhandlingen behövs dock i ett nästa led en 
definition som kan fungera operativt i analyser av reportagetexters narrativi-
tet. Jag väljer därför att reducera engagemangsbegreppet till en kärna, som 
främst uttrycker en riktning, både i och utanför texten. Jag tolkar det som att 
”vittnandet” för den professionella reportern alltid innebär att just rikta upp-
märksamheten bort från sig själv, mot andra människor eller en sakfråga. 
Sedan behöver varken reportagets ämne eller reporterns engagemang ha en 
social karaktär i en snävare samhällsanknuten bemärkelse. Även med ett 
bredare ämnesval och en mer distanserad yrkesroll styrs reportern av ett 
journalistiskt syfte att berätta något om världen. Definitionen blir därmed: 
 

• Ett yrkesmässigt intresse att rapportera om någonting utanför den 
egna personen är engagerat. Reporterns yrkesroll som vittne 
medför ett professionellt eller kontextuellt engagemang. 

 
Hur ser då förbindelsen med reportagetexten ut? För att ett samband ska 
uppstå måste det kontextuella engagemanget i reportagets ämne och männi-
skor transformeras till något som förmedlar engagemang till läsaren. Detta 
pekar ut de tre teoretiska perspektiv som jag bygger mina begrepp på och 
som åskådliggörs av diagram 1: För det första ett retoriskt perspektiv, som 
betonar kommunikationsaspekten och gör reportern till avsändare av ett bud-
skap. För det andra ett strukturalistiskt perspektiv, som betonar reportagetex-
tens strukturer utifrån en engagerad avsikt. För det tredje en 
kognitionsnarratologisk infallsvinkel, som betonar effekten av annat än 
strukturer, bland annat ett stilistiskt konstruerat engagemang i berättarrösten. 

Man kan tänka sig många situationer där människor skriver om sådant 
som engagerar dem. För ett engagemang kopplat till en yrkesroll är det vä-
sentligt att påpeka en inskränkning. Det måste finnas en kombination av 
närhet och distans för att engagemanget inte ska stanna vid det privata utan 
kunna professionaliseras. I idén om ett journalistiskt vittne ligger med andra 
ord att inte vara personligt involverad. Där en deltagande attityd är motive-

                                                        
42 Svensk ordbok anger som första betydelse: ”(stark och osjälvisk) inriktning av krafter och 
intresse”, följt i mindre stil av: ”särsk. för att hjälpa, stödja m.m; med tanke på en annan 
människa, livsfråga, e.d.”, se Svensk ordbok, Svenska Akademiens böcker, red. Sven-Göran 
Malmgren, utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet, 2009.  
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rad begränsas den till en professionell nivå, ungefär som att en skådespelare 
inte bör gråta på scenen bara för att en pjäs är tragisk utan i stället agera så 
att publikens tårar lockas fram. David Eason diskuterar en sådan distinktion i 
”The New Journalism and the Image-world”: ”The distinction between lived 
and observed experience is a fundamental distinction for human interest-
reporting”.43 Med andra ord: reportern måste på samma gång behålla en 
(kontextuell) professionell distans och skapa en (textuell) närhet mellan lä-
sare och ämne.44 

Tidskriftsredaktören Lincoln Steffens, som tillhörde den första genera-
tionen grävande journalister (”muckrackers”) i USA, beskrev denna sorts 
närhet som att en reporters mål måste vara: ”to get the news so completely 
and to report it so humanly that the reader will see herself in the other fel-
low’s place”.45  

Det här är något som kan uppnås när reportern väljer reportageformen till 
ett journalistiskt innehåll. För läsaren medför nämligen redan reportagets 
narrativa form en genreförväntan om att texten ska förmedla inlevelse i nå-
gon av berättelsens karaktärer. Givet att en sådan karaktär inte är textens 
reporter utan ”the other fellow”, med Steffens formulering, måste en repor-
tageskribent alltså hitta en narrativitet som styr läsarens engagemang mot 
denna person. Jag väljer att kalla en sådan konstruktion ett narrativt eller 
textuellt engagemang. Eftersom begreppet har ett tydligt fokus på produkt-
ionsledet undersöker jag inte uttryckligen läsarens roll inom kommunika-
tionskejdan. Min definition lyder: 

 
• Med ett narrativt eller textuellt engagemang avses det engage-

mang som texten kommunicerar till sin avsedda läsare och som 
är resultatet av berättartekniska konstruktioner. 
 

Jag har nu definierat två typer av engagemang kopplade till reportagegenren, 
det ena hör ihop med kontexten, det andra med texten. Utöver ett kartläg-
gande syfte är en huvudfråga i denna avhandlings analyser, främst i del 3 
och del 4, på vilka sätt ett kontextuellt engagemang omsätts i ett textuellt 
engagemang (se diagram 1). Det som undersöks är alltså inte om ett samband 
finns utan vilka uttryck det kontextuella engagemanget kan anta i texten och, 
omvänt, hur skilda uttryck kan förstås mot en bakgrund av reporterns pro-
fessionella roll som primärt eller sekundärt vittne.  

                                                        
43 David Eason, “The New Journalism and the Image-World: Two Modes of Organizing 
Experience”, Literary Journalism in the Twentieth Century, red. Norman Sims, Evanston, IL: 
Northwestern University Press, 2008, s. 196. 
44 Reportern kan i texten ändå ge uttryck för känslor, men då som inslag i en medveten be-
rättarteknik. 
45 Lincoln Steffens, The Autobiography of Lincoln Steffens, New York: Harcourt, 1931, s. 
317, citerad ur Hartsock, s. 65.  
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Precis som yrkesrollen behöver det narrativa engagemanget preciseras yt-
terligare. Steffens talade om en inlevelse som följer med att reportern rap-
porterar ”humanly”. Uttrycket tyder på att något annat eller något mer än 
tekniskt konstruerad inlevelse är inblandat, något som har med medmänsk-
lighet, medkänsla, att göra. Men fortfarande rör det sig om konstruktion, det 
vill säga hur berättelsen berättas (”report” hos Steffens).  

Inom psykologi kan ”empati” både innebära förmågan att leva sig in i nå-
gon annan, att känna vad den andra människan känner, och att i ett nästa led 
reagera på sin inlevelse i form av att visa den andra personen medkänsla. 
Empati skulle därmed kunna delas in i inlevelse och medkänsla. På ett mot-
svarande sätt betraktar jag det narrativa engagemanget som tvådelat och 
hämtar teoretiskt stöd hos Suzanne Keen och hennes grundläggande defini-
tioner av begreppen narrative empathy och sympathy.  

Som nämnts finns ett helt forskningsfält kring känslor i berättelser och lä-
sares/lyssnares/tittares emotionella gensvar. Fältet är tvärvetenskapligt och 
involverar infallsvinklar från litteraturvetenskap (strukturalistisk, retorisk 
och kognitiv narratologi), psykologi, filosofi och neurovetenskap. Det är 
denna forskning som kallas narrative empathy och Suzanne Keen är en av 
dess företrädare. Narrative empathy, på svenska inlevelse eller narrativ 
inlevelse, definierar Keen som ”the sharing of feeling and perspective-taking 
induced by reading, viewing, hearing, or imagining narratives of another’s 
situation and condition”.46 Begreppet kan dels knytas till en författares este-
tik, teknik och stil när berättelsen skapas, dels till vilka effekter tekniken och 
stilen resulterar i hos läsaren i form av hennes föreställningar när hon läser. 
Inlevelsen vetter mot ett kognitivt gensvar, det vill säga mot läsarens för-
måga att tänka sig in i en karaktärs situation. Min definition har ett struktu-
rellt fokus: 

 
• Med narrativ inlevelse avses berättartekniska konstruktioner som 

erbjuder läsaren att leva sig in i textens karaktärer, i första hand 
genom att dela deras deiktiska centrum.47 

 
Här ska ”textens karaktärer” förstås som andra karaktärer än en upplevande 
reporter. Den narrativa inlevelsen fungerar oftast oberoende av om läsaren 
känner sympati för karaktären eller inte. 

                                                        
46 Suzanne Keen, ”Narrative Empathy”, i The Living Handbook of Narratology, 14.09.2013, 
sektion 1, hämtad från https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/42.html. Principerna gäller 
alltså konstnärlig kommunikation inom flera områden men resonemangen tillämpas på att 
skapa och läsa skönlitteratur. 
47 Deiktiskt centrum är Käte Hamburgers begrepp för tid och plats då och där någon i berättel-
sen talar, tänker, känner eller upplever något, berättelsens ”här-och-nu-punkt”, se Käte Ham-
burger, The Logic of Literature (1957), andra rev. uppl., övers. Marilyn J. Rose, Bloomington: 
Indiana University Press, 1973. s. 58–60 och s. 67. Se även 2.1.1 i avhandlingen. 
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Sympathy eller compassion som författarteknik och läsareffekt innebär ett 
känslomässigt gensvar, som i högre eller lägre grad involverar författarens 
och läsarens egna känslor, konstaterar Keen. Detta begrepp, narrativ sympati 
eller narrativ medkänsla på svenska, ”refers to an emotion felt for a target 
that relates to but does not match the target’s feeling. (’I feel for you’ rather 
than ’I feel with you’)”.48 Keen tillägger att narrativ sympati/medkänsla kan 
men inte måste följa på narrativ empati/inlevelse.  

Här menar jag att även det motsatta kan gälla, det vill säga att narrativ 
medkänsla kan uppstå hos läsaren och konstrueras av författaren utan att en 
sådan effekt har föregåtts av narrativ inlevelse. Detta kan illustreras av Sey-
mour Chatmans begrepp intressefokus, att läsaren erbjuds dela intresse men 
inte perspektiv med en karaktär.49 Ett exempel skulle kunna vara att läsaren 
delar perspektiv eller deiktiskt centrum, ”här-och-nu-punkt”, med en karaktär 
i en berättelse och samtidigt hoppas och intresserar sig för att en annan ka-
raktär ska överleva en trafikolycka. Denna andra karaktär väcker då läsarens 
medkänsla men inte inlevelse. Effekten grundar sig här på vad vi får veta, att 
trafikolyckan har ägt rum, alltså på berättelsens innehåll. Berättaren eller en 
upplevande reporter kan även uttala sig medkännande med någon så att läsa-
ren bjuds in att dela medkänslan. Om berättaren är förmedlare åstadkoms 
effekten med hjälp av stilmedel.50 Min definition blir: 

 
 

• Med narrativ medkänsla avses berättartekniska konstruktioner 
där berättaren eller en upplevande reporter explicit uttrycker 
medkänsla, även sympati, med någon av (de andra) karaktärerna 
alternativt att textens regi förmedlar medkänsla, även sympati, 
implicit.51 

 
Definitionen anger både ”medkänsla” och ”sympati” eftersom dessa uttryck 
inte måste ha samma innebörd. ”Sympati” kan även betyda ”välvillig förstå-
else; gillande, tillgivenhet” enligt Svenska Akademiens Ordlista och ibland 
är det denna andra innebörd som jag vill kunna påvisa i reportagetexten.52 

                                                        
48 Keen, 2013, sektion 3.  
49Seymour Chatman, “In Defence of the Implied Author”, Coming to Terms: The Rhetoric of 
Narrative in Fiction and Film, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1990, s. 148.  Se 
även Göran Rossholm, ”Perspektiv och inlevelse i film och prosa”, Att anlägga perspektiv, 
red. Staffan Hellberg och Göran Rossholm, Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 
2005, s. 167–168, där Chatmans begrepp utvecklas och tillämpas på berättande i film. 
50 Denna typ av stilmedel beskrivs närmare i 3.5.2, 3.5.3 och 3.5.4. Effekter av urval ur inne-
hållet beskrivs i 3.5.1. 
51 Med upplevande reporter menas den reporter som iakttar eller agerar i reportagets scener, 
se 1.5. 
52 Svenska Akademiens ordlista, Svenska Akademiens böcker, red. Sven-Göran Malmgren, 
utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet, 2015. 
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Keen gör begreppet narrative empathy till ett tvärvetenskapligt teoribygge 
som undersöker författarstrategier och läsarreaktioner med en rad utgångs-
punkter. Visserligen slår hon fast att vissa av en författares narrativa tekniker 
på ett generellt plan resulterar i vissa narrativa effekter hos läsaren. Som 
exempel nämner hon tekniker som skapar intryck av att läsaren får följa ka-
raktärers tankar och känslor.53 Men därifrån är det långt, menar hon, till att 
påstå att alla läsare reagerar likadant på en viss text. Hon väver in struktu-
rella, psykologiska, filosofiska, sociala, kognitiva och neurologiska aspekter 
när hon i stället differentierar läsarreaktioner. Ståndpunkten är att läsares sätt 
att reagera på berättelser påverkas av både grupptillhörighet och individuella 
faktorer som personlig läggning. Dessutom menar hon att läsarrespons styrs 
av vilka upplevelser läsaren har varit med om i sitt eget liv liksom av värde-
ringar, uppfattning om identitet, möjlighet att associera till något allmän-
mänskligt – för att bara nämna några exempel.54  

I ett antologibidrag diskuterar Keen vidare hur intersektionell narratologi 
skulle kunna berika forskningen inom fältet narrative empathy. Hon argu-
menterar för att nya typer av samband skulle kunna synliggöras mellan läsar-
reaktioner i olika tider och länder om man som komplement till tidigare 
kategorier utgår ifrån läsares kön, etniciteter och andra särskiljande identite-
ter.55  

Som redan nämnts ligger det utanför denna avhandlings syfte att speciellt 
undersöka läsarens roll som mottagare av de budskap ett reportage förmed-
lar. Jag kommer heller inte att ta hänsyn till om det skulle kunna vara skill-
nad mellan läsarens reaktioner när berättelsens karaktärer är fiktiva och när 
de är verkliga, något som Keen menar skulle kunna undersökas.56 Däremot 
diskuterar jag hur läsarten påverkas när vissa narrativa mönster i ett repor-
tage avviker från motsvarande mönster i fiktionsberättelser. Med en kogni-
tionsnarratologisk infallsvinkel undersöker jag då hur den typen av 
berättande kan göras begripligt för läsaren. I övrigt är min utgångspunkt att 
narrativ inlevelse och narrativ medkänsla i ett reportage, precis som i roma-
ner och noveller, är en konsekvens av mimetisk framställning och andra 
narrativa tekniker samt urval av information och stilmedel.57  

I stället för att problematisera läsarrollen skulle jag vilja generalisera läsa-
rens reaktioner. En viss generalisering menar även Keen att man kan göra 
med avseende på grupper som en berättelse riktar sig till: ”A subset of narra-
tive empathy, readers’ empathy leads to differentiation of readers in terms of 
                                                        
53 Keen, 2013, sektion 9. 
54 Ibid., ett flertal sektioner. 
55 Suzanne Keen, ”Intersectional Narratology in the Study of Narrative Empathy”, Narrative 
Theory Unbound, Queer and Feminist Interventions, red. Robyn Warhol och Susan S. Lanser, 
Columbus: The Ohio State University Press, 2015, s. 123–146.  
56 Keen, 2013, sektion 2. 
57 Se 2.1.3 , där jag reder ut varför mimetisk framställning gör det möjligt att använda narrato-
logiska verktyg i analyser av reportagetext. 
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their belonging to in-groups addressed directly by authors hoping to evoke 
empathy.”58 Ett sådant synsätt kan ge stöd för idén att en reporter riktar sig 
till en viss målgrupp, det vill säga till dem som brukar läsa tidningen där 
reportaget publiceras eller till dem som ofta läser reportage i bokform och 
som dessutom lever i den tid och det land där reportaget publiceras. Den 
typen av målgrupp kan ringas in relativt snävt när det gäller socialgrupp, 
åsikter, intressen och livsstil. Inom texten kan den tilltänkta, implicita läsa-
rens reaktioner sägas vara en spegel av en implicit reporters avsikter. I av-
handlingens analyser utgår jag ifrån att ett sådant samband är konstant.59 
Eventuella fysiska (verkliga) läsares reaktioner problematiseras därmed inte. 

Med detta som bakgrund använder jag omväxlande uttrycken ”läsaren” 
och ”vi” för min tolkning av vad reportagetexter signalerar till sina motta-
gare. Då syftar jag på den läsarfunktion som är inskriven i en text, motsva-
rande den läsekrets eller målgrupp som texten vänder sig till. Teoretiskt 
utgår jag från Keens resonemang om ”in-groups” men även från Bengt Ner-
mans idé om att journalistiska texter inbjuder skribent och läsare till ett 
”rum” där värderingar och tolkningsram förutsätts vara gemensamma.60  

Keen använder begreppet narrative empathy både överordnat och som en 
kategori för narrativ inlevelse. Samtidigt pekar hon ut en rad undergrupper 
mellan renodlat kognitiv och renodlat affektiv narrativ em-
pati/inlevelse/medkänsla.61 Jag begränsar begreppen till narrativ inlevelse 
och narrativ medkänsla samt betraktar båda formerna som tekniskt inklusive 
stilistiskt konstruerade.  

Sammanfattningsvis: Avhandlingens engagemangsbegrepp betecknar i 
första hand narrativa strukturer, i andra hand de yrkesideal som hör ihop med 
en vittnande attityd. I kapitel 3.1 kompletteras begreppet med en modell över 
de krafter som är verksamma inom texten när bland annat det narrativa en-
gagemanget skapas. 

Till sist några ord om andra, återkommande uttryck. I denna avhandling 
används uttrycken den andre, den andra och de andra inte med en postkol-
onial eller psykoanalytisk innebörd utan för att beteckna personer som  

                                                        
58 Keen, 2013, sektion 13. 
59 I kapitel 3.1 utvecklar jag en modell där den skrivande reportern kan betraktas som en 
regissör, som skapar reportagetexten utifrån en viss regi. Regin kommunicerar då ett budskap 
med hjälp av en viss berättarteknik och läsarens reaktioner är inskrivna i konstruktionen. 
60 Bengt Nerman Massmedieretorik, Stockholm: Awe/Gebers, 1973, s. 18–20. För en utförli-
gare diskussion av avhandlingens läsarbegrepp, se 3.1.1. 
61 Keen, 2013 och Keen, 2015. 
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reportern, genom sin yrkesroll, möter och sedan berättar om. Det centrala är 
attreporterns uppmärksamhet, i första hand i texten, riktas bort från den egna 
personen.62  

                                                        
62 I sin avhandling om reportagetexters litteraritet och etik använder även Anna Jungstrand 
begreppet ”den andre” om den eller dem som en reporter möter under reportagearbetet. För 
henne är begreppet knutet till etik och direkt relaterat till filosofen Emmanuel Levinas under-
sökning av vad som sker i mötet mellan ett Jag och ett Du, där duet är ”den andre”, en annan 
människa. Jungstrand tillämpar dessa tankar på reporterns möte med ”annanheten”, se Anna 
Jungstrand, Det litterära med reportaget – om litteraritet som journalistisk strategi och etik, 
diss. Stockholms universitet, Lund: Ellerström, 2013, s. 119–135.  

Kontextuell och textuell empati i reportage
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     Med den fysiska reportern avses den verkliga reportern, den person som 
är på plats i reportagemiljön och sedan skriver texten. 

I generellt resonerande avsnitt omnämns reportern, berättaren och instan-
sen regissören omväxlande som ”hon” och ”han”. Då jag analyserar ett en-
skilt reportage tilldelas berättaren och regissören samma kön som reportagets 
verkliga upphovsperson. 

 

1.5 Centrala narratologiska begrepp  
Här presenteras kortfattat ett antal narratologiska begrepp som är centrala för 
 avhandlingen, varav några illustreras av figurer. Längre fram förklaras be-
greppen mer ingående och i anslutning till exempel ur reportagetexter. 

Längre fram introduceras dessutom ytterligare begrepp tillsammans med 
figurer. Observera att figurerna är numrerade efter en ordning som är logisk 
för avhandlingens undersökande delar. I ett appendix längst bak återfinns 
samtliga figurer i nummerordning från 1 till 11.  

Inom diskursnarratologi skiljer man mellan berättelsen och berättandet. 
Det vanligaste synsättet innebär att man tänker sig att en berättare, som inte 
sammanfaller med den fysiska författaren, är skild från de karaktärer som 
han berättar om. Även i förstapersonsberättelsen är det skillnad mellan den 
berättare som Dorrit Cohn kallar det berättande jaget och det jag som upple-
ver berättelsens händelser, av Cohn kallat det upplevande jaget.63 
Gérard Genette anger att en berättare kan vara homodiegetisk (då är berätta-
rens tidigare, upplevande jag en karaktär i berättelsen och texten berättas i 
första person) eller heterodiegetisk (då saknas ett upplevande jag som är en 
karaktär i berättelsen och texten berättas oftast i tredje person).64 

För reportagets del använder jag i homodiegetiskt berättade texter be-
greppet den upplevande reportern, för den som iakttar eller agerar i berättel-
sen, och den berättande reportern eller berättaren, för den som klär 
upplevelser och iakttagelser i ord.  

 
  

                                                        
63 Dorrit Cohn, Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction 
(1978), 2 rev. uppl., New Jersey: Princeton University Press, 1983, s. 143. Uppdelningen i ett 
berättande jag och ett upplevande jag kommer ursprungligen från Leo Spitzer, i hans essä 
från 1922 om Marcel Proust. 
64 Benämningen ”berättarens tidigare jag” har jag lånat från Cohn, som talar om ”a first-
person narrator’s relationship to his past self” apropå begreppen konsonans och dissonans för 
honodiegetiska berättare, se Cohn 1983, s. 143. 
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Genette definierar vidare tre former för vad han kallar fokalisation (i prakti-
ken tre berättarperspektiv): Vid intern fokalisation (se figur 2) säger berätta-
ren endast vad en av karaktärerna vet. Vid extern fokalisation (kameraöga, 
se figur 3) säger berättaren endast vad som följer av att iaktta utifrån, från en 
viss position eller plats, något som omöjliggör såväl överblick i tid och rum 
som inblick i karaktärernas inre. Vid icke-fokalisation visar berättaren upp 
att han vet mer än karaktärerna. (allvetande, se figur 4).65 

Fokalisationen eller berättarperspektivet kan sedan kombineras med 
homodiegetiska och heterodiegetiska berättare liksom med konsonans och 
dissonans. Med konsonans avser Cohn att berättaren till stora delar är över-
ens med det upplevande jaget och fokus i berättelsen ligger på de upplevda 
händelserna (se figur 9).  

                                                        
65 Gérard Genette Narrative Discourse: An Essay in Method (1972), övers. Jane E. Lewin, 
Ithaca, New York: Cornell University Press, 1980, s. 189–194.  
 

Intern fokalisation

Berättarperspektivet utgår inifrån en av karaktärerna

Figur 2 Extern fokalisation

Berättarperspektivet är begränsat till alla karaktärers utsida

Figur 3

Icke-fokalisation

Berättarperspektivet är obegränsat

Figur 4
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Dissonans innebär att fokus ligger på efterhandsperspektivet, samtidigt som 
berättaren i varierande grad omvärderar, reflekterar över eller på annat sätt 
distanserar sig från sitt tidigare jag (se figur 10).66 

 

1.6 En osynlig genre inom jämförande 
journalistikforskning 
Inom forskningsfältet jämförande journalistikforskning är reportagegenren i 
det närmaste osynlig. I följande kapitel diskuterar jag vad detta kan bero på.  

När reportaget ska karakteriseras i mer allmänna ordalag återkommer or-
det subjektiv. Det används till exempel av Steen Steensen för att beteckna en 
skandinavisk reportagetradition och av John C. Hartsock för att beskriva hur 
amerikansk, litterär journalistik profilerade sig gentemot objektiv nyhets-
journalistik under tre perioder, 1890-talet, 1930- och 1940-talen samt vid 
genombrottet för new journalism, under 1960-talet.67 Rimligen borde be-
greppsparet subjektiv–objektiv även dyka upp inom ett bredare, mer jämfö-
rande journalistikvetenskapligt fält. Det gör det också – men här börjar det 
bli besvärligt för den som har reportagegenren som utgångspunkt.  

Som tidigare nämnts är dagstidningsreportaget jämngammalt med den 
moderna masspressens framväxt. Genren borde därför ha självklara berö-

                                                        
66 Cohn, 1983, 143–172.  
67 Steen Steensen, ”The return of the ‘Humble I’: The Bookseller of Kabul and Contemporary 
Norwegian Literary Journalism”, Literary Journalism Studies 5, 2013: 1, s. 64 och Hartsock, 
s. 41–79.  
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ringspunkter med de faser som journalistiken i stort har genomgått under 
1900-talet. Sådana samband synliggörs dock inte av jämförande journalistik-
forskning. Inom detta forskningsfält undersöks journalistik som fenomen 
med infallsvinklar som kan handla om nyhetsvärdering, källor, objektivitet 
och förhållanden till parter i det omgivande samhället (styrande gruppering-
ar, politiska partier, kommersiella intressen, organisationer och publik).68 
Inte minst jämförs journalistiskt innehåll och journalistiska uttrycksformer i 
olika länder, från olika tider och riktade till olika målgrupper. Reportagegen-
ren finns då inte med någonstans. Detta menar jag resulterar i delvis felakt-
iga slutsatser om hur journalistik i stort påverkar sin samtid, en ståndpunkt 
som jag här helt kort vill motivera. Detta kan också vara en av orsakerna till 
att samhällsvetenskapligt inriktad forskning om reportagegenren hittills varit 
sällsynt.   

Orsaken till felsluten står främst att finna i teoribildningen kring objekti-
vitetsbegreppet. Som regel identifierar journalistikforskare en objektiv tradi-
tion genom kriterier som saklighet och opartiskhet. Till det senare räknas det 
stilistiska kravet neutral presentation.69 Oftast kopplas objektivitet ihop med 
en professionell yrkesroll. Så menar till exempel Michael Schudson att ob-
jektivitetsidealet växte fram i amerikansk nyhetsjournalistik som en följd 
dels av ökad kommersialisering bland nyhetsbyråer och tidningar (medierna 
ville växa i antal läsare och omsättning och det var lättare att locka en stor 
publik om man inte var språkrör för en viss åsiktsriktning), dels av att jour-
nalistyrket formerades (att vara yrkesutövare kom då att bli synonymt med 
att förhålla sig ”objektivt” till det som rapporterades).70 I sin moderna form 
bedömer Schudson att idealet var på plats under 1920-talet.  

Eftersom reportagegenren inte uppfyller kriteriet om en neutral, och där-
med opersonlig, presentation skulle man kunna dra två slutsatser. Antingen 
förekom reportage inte i USA från 1920-talet och framåt eller också ägnar 
sig de som skrivit och i dag skriver reportage inte åt professionell journali-
stik. Paradoxen bottnar i två skilda subjektivitetsbegrepp. Samhällsvetare 
som sociologen Schudson definierar professionell objektivitet i motsatsför-
hållande till en subjektivitet associerad med partipress och politiskt partiska 
skribenter.71 När (mer humanistiskt inriktade) reportageforskare, som de 
tidigare refererade Steensen och Hartsock, använder uttrycket subjektiv syf-
tar de dock inte på en journalistik som är partisk till innehållet utan på en 

                                                        
68 För en översikt över vad den jämförande journalistikforskningen kan undersöka, se till 
exempel Handbok i journalistikforskning, red. Mikael Karlsson och Jesper Strömbäck, Lund: 
Studentlitteratur, 2015, och The Handbook of Journalism Studies, red. Karin Wahl Jorgensen 
och Thomas Hanitzsch, New York: Routledge, 2009. 
69 Se till exempel Bengt Johansson, ”Journalistiken, objektiviteten och partiskheten” i Hand-
bok i journalistikforskning, s. 189–206. 
70 Michael Schudson, “The Objectivity Norm in American Journalism”, Journalism 2, 2001:2, 
s. 155–156. 
71 Ibid s. 156 samt 161. 
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personlig, ofta litterär, stil. Visserligen är Schudson väl medveten om att 
personligt skrivna journalistiska texter förekom innan, samtidigt med och 
efter att journalistiken professionaliserades. Det visar hans egna resonemang 
om resereportage och äventyrsreportage.72 Ändå tar han inte hänsyn till den 
här typen av subjektivitet när han ställer upp sitt motsatspar. Inom jämfö-
rande internationell journalistikforskning återkommer samma tankefigur. 
När Daniel C. Hallin och Paolo Mancini jämför mediesystem i Europa och 
USA uppfattar de en anglo-amerikansk tradition som föregångare vad gäller 
att etablera en journalistisk professionalism med objektiv rapportering som 
starkaste kriterium.73 

Gunnar Nygren befäster bilden av att europeisk journalistik, med fördröj-
ning av andra världskriget, tillägnade sig det amerikanska objektivitetside-
alet.74 Till skillnad från Schudson nyanserar han sig dock genom att inte vilja 
sätta likhetstecken mellan objektivitet och professionalism. I stället lyfter 
han fram studier av Wolfgang Donsbach, som finner tre yrkestraditioner 
inom amerikansk och europeisk journalistik: en public service-tradition som 
”utgår från den amerikanska journalistiken – att objektivitet och fakta går 
före åsikter”, en kommersiell tradition, där journalisten producerar ”ett inne-
håll som säljer” och däremellan en subjektiv tradition som uppges ha ”vuxit 
fram ur den europeiska traditionen av partipress”.75 Den sistnämnda utgörs 
främst av en fransk stil, som sägs vara mer litterär än de andra två men sam-
tidigt också åsiktsdriven genom att blanda fakta och kommentarer. 

Reportagets typ av subjektivitet hamnar alltså utanför den jämförande 
journalistikforskningens dualistiska modell, där journalistik antas vara ob-
jektiv och faktaförmedlande eller subjektiv och åsiktsdriven. Frågan är var vi 
placerar den tradition som för Sveriges del löper från Fredrika Bremer och 
August Strindberg via Ester Blenda Nordström och Gustaf Hellström, Bang 
och Jolo fram till våra dagars vinnare av Stora journalistpriset i berättarklas-
sen. Här kan finnas medveten opinionsbildning, som hos många reportage-
skribenter under 1960- och 1970-talens politiska vänstervåg eller hos en 
nutida samhällsdebattör, som Maciej Zaremba. Långt oftare rör det sig dock 
om en personlig stämma, där det subjektiva i första hand ligger i att repor-
terns iakttagelser på plats i en miljö återges, ibland kryddade med reflektion-
er. Många gånger rapporterar reportrarna dessutom mitt i nyhetsflödet, som 
när Bang, Barbro Alving, under flera decennier skrev om världshändelser 
som Ungern-revolten eller spanska inbördeskriget i just reportagets form. 
                                                        
72 Schudson, 1978, s. 67–71. 
73 Daniel C. Hallin och Paolo Mancini, Comparing Media Systems: Three models of Media 
and Politics, New York: Cambridge University Press, 2004. 
74 Gunnar Nygren “Journalistik som profession”, i Handbok i journalistikforskning. Se även 
Wolfgang Donsbach, ”Journalists and Their Professional Identities”, The Routledge Compan-
ion to News and Journalism, red. Stuart Allan, London: Routledge, 2010, s. 38–48. 
75 Ibid., s. 70. Se även Gunnar Nygren och Henrik Örnebring, ”Journalistiken i ett jämförande 
perspektiv” i Handbok i journalistikforskning, s. 23–40. 
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Från senare år kan nämnas reportage om flyktingströmmarna på väg mot 
Europa.  

Ännu en paradox möter oss om vi närmare granskar yrkets professional-
isering. Trots den starka associationen mellan professionalitet och objektivi-
tetsidealet tycks en yrkesroll ha etablerats inom reportagegenren innan 
journalister blev självständiga förmedlare av nyheter.  Så ser det ut både i 
USA och Europa. Information om viktiga samhällshändelser publicerades 
fortfarande under svenskt 1910-tal i form av ”meddelanden” som inkommit 
till redaktionerna från olika avsändare och sedan försetts med rubriker. När 
tidningsmedarbetare själva samlade in stoff och formulerade egen text var 
det främst i artiklar av reportagekaraktär.76   

Man skulle kunna anta att reportagets osynlighet har att göra med att ny-
hetsjournalistiken åtnjöt det största förtroendet när den väl blivit aktivt upp-
sökande och samtidigt partipolitiskt obunden. Så tycks det onekligen ha varit 
under vissa perioder men långt ifrån alltid. Tvärtom har reportagereportrar i 
Sverige ofta varit sina tidningars affischnamn. På en rikslikare som Dagens 
Nyheter efterfrågade redaktionen under många decennier ”personliga pen-
nor” som odlade en egen stil och visade upp en engagerad hållning. Det 
framgår av Kristina Lundgrens doktorsavhandling med det talande namnet 
Solister i mångfalden, där reportrarna Bang, Maud och Attis står i centrum.77 
Dessa var främst verksamma som dagstidningsreportrar under 1930-, 1940- 
och 1950-talen. När Bang bevakade världshändelser kunde hennes reportage 
få många sidors utrymme i tidningen och puffar som ibland upptog större 
delen av förstasidan. Hon inte bara fick utan förväntades vara personlig. 
Detsamma finner Lundgren, dock i mindre grad, gäller för Maud, signatur 
för Maud Adlercreutz och reporter på Aftonbladet, och Attis, signatur för 
Astrid Ljungström och reporter på Svenska Dagbladet. 

Ett annat toppnamn i dagens Nyheters historia är Jolo, Jan Olof Olsson, 
verksam som tidningens reporter 1945–1974. Göran Leth visar i sin biografi 
att Jolos kåserande flanörreportage var starkt förknippade med tidningens 
varumärke fram till början på 1960-talet. Då började en ny typ av artiklar att 
efterfrågas, och Jolo fick så småningom nöja sig med att skriva kåserier. 
Intressant är att det var Jolos personliga stil som inte längre passade på ny-
hetsplats i tidningen. Leth tecknar en bild av den samhällsjournalistik som i 
stället tog över: den saknade en subjektiv/personlig stil men var i gengäld 
desto mer subjektiv i bemärkelsen politiskt tendentiös till innehållet.78 

                                                        
76 Jan Ekecrantz och Tom Olsson, Det redigerade samhället: Om journalistikens, beskriv-
ningsmaktens och det informerade förnuftets historia, Stockholm: Carlsson, 1994, s. 129–130.  
77 Kristina Lundgren, Solister i mångfalden: Signaturerna Bang, Maud och Attis samt andra 
kvinnliga dagspressjournalister med utgångspunkt i 1930-talet, diss. Stockholms universitet 
2002, s. 324–325. 
78 Göran Leth, Jolo – den förarglige iakttagaren: Journalisten och författaren Jan Olof Ols-
son, Stockholm: Carlsson, 2007, s. 142–228. 
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Leth använder beteckningen subjektivistisk för reportagets form av sub-
jektivitet i motsats till objektivistisk för nyhetstextens neutrala ton.79 Här har 
vi alltså en pressforskare som synliggör reportaget (i stället för partipartisk 
journalistik) i dess förhållande till nyhetsjournalistik. Han konstaterar att 
objektivitet som ideal är intimt förknippat med att nyhetsjournalistiken bör-
jade utföras professionellt och att tidningarna förändrades från ”framför allt 
opinionstidningar till nyhetstidningar.”80 I det sammanhanget ställer han 
alltså ”opinion” mot ”nyheter”, inte ”subjektiv” mot ”objektiv” journalistik. 
Samtidigt poängterar han att (den subjektiva) reportagegenren har levt vi-
dare, delvis i form av sensationsjournalistik men framför allt i form av att 
”kvalificerad, subjektivistisk journalistik fortsatte att göra sig gällande”. 
Med hänvisning till flera undersökningar pekar han på hur reportage och 
nyheter fortsatte att publiceras parallellt på nyhetsplats in på 1950-talet. 
1960-talets strid på Dagens Nyheter, där Jolo drog det kortare strået, uppfat-
tar han bara som ”ett enskilt exempel på de återkommande kraftmätningar-
na” mellan de två genrerna.81  
 

*** 
 
För att sammanfatta resonemanget i kapitel 1.6: Det är en missvisande bild 
att professionell tidningsjournalistik i Europa och USA sedan andra världs-
kriget uteslutande har ägnat sig åt omvärldsbevakning enligt ett objektivitets-
ideal som bland annat innebär en neutral, opersonlig stil. Den jämförande 
journalistikforskningen tar i sina modeller inte hänsyn till att nyhetshändel-
ser och samtidsfrågor även har skildrats i reportagets form, samtidigt som 
reportagets subjektivitet är en annan än den stipulerade motpolen, politiskt 
tendentiös journalistik.  

Genom sin stilistiska subjektivitet, liksom sin sceniska form, inbjuder ett 
reportage läsaren till tolkningar som inte låter sig förkastas eller verifieras på 
samma sätt som en nyhetsartikels innehåll. Den som sätter likhetstecken 
mellan nyhetsjournalistik och professionell journalistik fångar därför inte 
hela bilden av hur journalistik påverkar sin samtid.82  

 

                                                        
79 Beteckningen objektivistisk har Leth lånat från Ekectrantz och Olsson. 
80 Leth, 2007, s. 145. 
81 Ibid., s. 145–146. 
82 Begreppsförvirring kring motsatsparet objektiv-subjektiv har även förekommit bland repor-
tagegenrens egna teoretiker, se avsnitt 3.4.2 där detta berörs. 
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1.7 Tidigare forskning  
I föregående kapitel lyfte jag fram att reportagegenren i princip är osynlig 
inom forskningsfältet jämförande journalistikforskning. Den som vänder sig 
till ett bredare fält av medie- och kommunikationsvetenskap, journalistikve-
tenskap och litteraturvetenskap finner att det även här är glest med akade-
miska arbeten om reportagets genreteori. Lite bättre ser läget ut för forskning 
om enskilda reportageskrivande reportrar.  

I sin A History of American Literary Journalism skriver John C. Hartsock 
att amerikansk forskning fram till år 2000, då boken gavs ut, visat reportage-
genren ett högst blygsamt intresse. Han spekulerar i vad detta kan bero på. 
Hans förklaring är att såväl litteraturvetare som medievetare har uppfattat 
reportaget som en hybrid: ”the form would prove to be a narrative cripple, a 
narrative imperfection for both”.83 I ett mejl till mig från juni 2013 skriver 
han att mycket lite har förändrats sedan boken skrevs:  

My sense is, after 13 years since publication of my book, that there has been a 
little bit of progress, but only a little bit. I had hoped to see more, but I think 
unexpected external factors may have slowed progress [...]. 
        My measure for what would be real progress is when graduate programs 
start teaching literary journalism (or whatever it is called) as a literature, ex-
amining its theoretical and historical aspects, thus placing it on a par with 
Shakespeare (and I am speaking here of the American experience). I still find 
it remarkable, and discouraging, that in so far as I know, that is still not being 
done. 

It is true that literary journalism (and whatever else it is called) is being 
taught increasingly as praxis. That has been an important step forward. But 
until it is taught as history and theory, it will continue to be an orphan in the 
academy.84  

 
Min egen dubbla erfarenhet från de akademiska ämnena litteraturvetenskap 
och journalistik tyder på att situationen, med enstaka undantag, har varit och 
är likartad i Sverige. Inte heller resten av Europa (med undantag för det tidi-
gare Östtyskland, se längre fram i detta avsnitt), Kanada eller Latinamerika 
verkar kunna visa upp teoretiskt inriktad reportageforskning av större om-
fattning. I ett upprop från 2018, inför ett internationellt temanummer av Bra-
zilian Journalism Research, efterlyser John S. Bak och Monica Martinez 
forskning som kan bidra till att en egen teoribildning kring genren byggs 
upp. De konstaterar att många – inte minst inom organisationen International 
Association for Literary Journalism – har varit med om att historisera li-
terary journalism (som genren kallas i USA) liksom att skapa en kanon av 

                                                        
83 John C. Hartsock, s. 205. Från de senaste åren har jag själv kunnat hitta många amerikanska 
studier om new journalism, dock ingen doktorsavhandling. Flertalet är främst inriktade på 
enskilda reportrar. Det finns också gott om handböcker i hur man skriver true stories. 
84 John C. Hartsock i mejl till författaren 27.06.2013. 
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centrala texter. Men dessa insatser, inklusive ett stort antal enskilda textana-
lyser, menar de går lite på tomgång (”has been idling in corpus building and 
textual analysis”). De efterlyser en typ av teoretisk forskning om genren som 
de dittills inte kunnat hitta.85 

I den internationella antologin Narrative Factuality från 2020 undersöks 
ett brett fält av sakprosa med narratologiska, fiktionsteoretiska, källkritiska 
och filosofiska utgångspunkter. Baksidestexten uppger: ”In this volume, for 
the first time, the use of narrative to convey true and reliable information is 
systematically explored across media, cultures and disciplines”.86 I själva 
verket ligger fokus mer på att ringa in begreppet factuality än att på att un-
dersöka exakt hur berättelser och berättande används inom ett stort antal 
sakprosagenrer. Detta innebär att av totalt 51 bidrag ägnar sig det enda som 
primärt tar upp journalistik huvudsakligen åt opartiskhet och verifierbarhet. 
Perspektivet är samhällsvetenskapligt, precis som i den forskning jag lyfte 
fram i föregående kapitel.87 Här återfinns den historiska tudelningen av jour-
nalistik i en objektiv faktaförmedlande och en subjektiv åsiktsdriven variant. 
Kapitelförfattaren Karl Nikolaus Renner nämner reportage (”literary journal-
ism”) men då i anslutning till ett vanligt påstående, att reportageskribenter 
”borrow narrative techniques from literature”88. Han konstaterar att nyhetsar-
tiklar måste grunda sin information på källor, som ska framgå av texten och 
kunna kontrolleras, medan reportagets tillförlitlighet bygger på ”ögonvittne-
sprincipen”, att reportern själv måste ha bevittnat vad hon berättar om.89 
Översiktligt berör Renner ett par aspekter av berättarteknik inom de två 
journalistiska genrerna. Sammantaget är dock hans analys mest inriktad på 
nyhetsartiklar och på journalistikens förhållande till sanning. Jag kommer i 
korthet att referera till ytterligare texter ur denna antologi i 2.1.2 och 3.1.    

Här ska nämnas reportageforskning som trots allt finns, i första hand i 
Sverige. Men först till en tysk studie, den enda jag har funnit som har helt 
och hållet narratologisk inriktning. I Means to Journalistic Ends använder 
Nora Berning narratologiska verktyg för att beskriva och katalogisera 25 
reportage som 2009 nominerades till Deutscher Reporterpreis i kategorin 
Beste Reportage.90 Reportagen delas in i fyra grupper (texter med en delta-
                                                        
85 John S. Bak, University of Lorraine, Frankrike, och Monica Martinez, University of 
Sorocaba, Brasilien, ”Literary Journalism as a Discipline”, upprop till ett nätverk knutet till 
International Association for Literary Journalism, förmedlat via ialjs-big 
list@googlegroups.com 21.05.2018. Uppropet skedde inför Brazilian Journalism Research 
14, 2018:3. 
86 Narrative Factuality, baksidestexten. 
87 Renner, s. 465–478. 
88 Ibid., s. 469. Som jag kommer att visa, bland annat i 2.1.2, 2.2.1 och 4.1, stämmer inte alltid 
detta påstående. 
89 Ibid., s. 470. 
90 Nora Berning, Narrative Means to Journalistic Ends: A Narratological Analysis of Selected 
Journalistic Reportages, Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2011. Studien är en omarbetning 
av en masteruppsats. 
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gande reporter, texter som är händelsedrivna, texter som är uppbyggda kring 
en plats eller en miljö och texter som är uppbyggda kring en person) och 
analyseras utifrån begreppen Voice, Mood, Temporal Order, Narrative 
Space och Characterization. Bernings viktigaste slutsats är att reportaget är 
en hybridgenre, mitt emellan journalistik och litteratur, och att det är frukt-
bart att studera reportagetexter med narratologisk utgångspunkt. Jag håller 
med om slutsatsen och vill själv fördjupa undersökningen av hur röst och 
perspektiv kan samspela, men då inte utifrån olika innehållskategorier utan 
från mer grundläggande analyser av reportagetexters narrativa strukturer. 

En viktigare studie för mina syften är Anna Jungstrands doktorsavhand-
ling Det litterära med reportaget – om litteraritet som journalistisk strategi 
och etik från 2013.91 Det är den första svenska, brett upplagda, avhandlingen 
om reportagegenren som blivit klar inom ämnet litteraturvetenskap. Jungs-
trand undersöker vad som händer när reportrar använder litterära strategier 
för ett journalistiskt syfte. Hon problematiserar det litterära som kategori 
genom att knyta begreppet till reportagets dokumentära anspråk. Samtidigt 
söker hon efter ett etikbegrepp som kan ringa in reportagereporterns gärning. 
På centrala ställen i min avhandling argumenterar jag emot de av hennes 
slutsatser som rör narrativa strukturer. En utgångspunkt för Jungstrand är att 
ett reportage ska förstås som ”berättelsen om reporterns möte med verklig-
heten”. Jag har i stället valt att betrakta ett reportage som ”reporterns berät-
telse om verkligheten”, något som motiveras i inledningen till kapitel 3. 
Skillnaden får avgörande konsekvenser för hur reportagets narrativitet ska 
uppfattas. Vidare invänder jag emot Jungstrands beskrivning av att reporta-
gegenren under 1900-talet utmärks av dissonans, i bemärkelsen att textens 
berättare tvivlar på sin egen berättelse. Genom en rad exempel, bland annat i 
kapitel 4.1, visar jag att en motsatt, konsonant, tradition tvärtom har domine-
rat under hela 1900-talet. 

Några decennier bakåt i tiden hittar man tre svenska avhandlingar om re-
portage. Ingen av dem har reportagets narrativitet i centrum. Gunnar Elveson 
höll på med en avhandling om reportagegenren när han 1978 omkom i en 
olycka. Delar av hans manus gavs 1979 ut postumt i två separata delar, den 
tidigare nämnda Reportaget som genre och Bilden av Indien: U-lands-
reportaget i tidningen Vi och 1960-talets världsbild.92 Elvesons tidigare cite-
rade genredefinition är en viktig referenspunkt i mitt arbete. I Reportaget 
som genre diskuteras även reportagets ställning mellan journalistik och litte-
ratur; hur reportaget förhåller sig till krav på objektivitet och vilken forsk-
ning som 1979 hade gjorts om genren. Elvesons översikt visar att det enda 
land som vid 1970-talets slut egentligen bedrivit någon forskning om repor-

                                                        
91 Jungstrand. 
92 Elveson, 1979 a, och Gunnar Elveson, Bilden av Indien: U-landsreportaget i tidningen Vi 
och 1960-talets världsbild, Avdelningen för litteratursociologi, Litteraturvetenskapliga in-
stitutionen vid Uppsala universitet, nr 12, Uppsala: 1979 [1979 b].  
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tage var dåvarande Östtyskland. Denna forskning var främst knuten till en 
marxistisk uppfattning om genrens samhällsnytta.93  

Lars J. Hultén disputerade 1989 med den tidigare nämnda Reportaget som 
kom av sig, den första avhandlingen i ämnet journalistik i Sverige.94  Den är 
en blandning av kvantitativ studie, intervjuundersökning och en studie av 
några landsortsreportrars arbetsuppgifter under en vecka. Här förs även en 
viss formdiskussion, men fokus ligger på hur genren såg ut i några tidningar 
under en avgränsad period. Hultén kommer fram till att reportaget i de un-
dersökta landsortstidningarna blev mindre personligt mellan åren 1960 och 
1985. Denna slutsats återkommer jag till i del 4, där reportagegenren delas in 
i fem typer av berättande. 

Titeln på Torsten Thuréns tidigare nämnda avhandling från 1992, Repor-
tagets rika repertoar, antyder att detta skulle kunna vara en genrestudie.95 
Delvis kan det stämma, men främst rör det sig om en undersökning av källor, 
retorik och verklighetsbild i sju svenska reportageböcker om Indien och Af-
ghanistan. Avhandlingen är uppbyggd på jämförelser mellan de sju böcker-
na, i första hand när det gäller hur sociala och politiska förhållanden 
diskuteras och gestaltas. Den avslutas med ett förslag till modell för hur re-
portagetext kan undersökas med källkritisk och medieretorisk utgångspunkt.  

I en norsk masteruppsats om reportagegenren menar Liv Idun Nyseth att 
Thurén fäster för stor vikt vid hur innehållet i ett reportage ska kunna avgö-
ras som sant eller falskt. Hans positivistiska kunskapssyn blir problematisk 
när reportagegenren diskuteras, menar hon, och jag kan delvis hålla med.96 
Samma problem har jag berört i kapitel 1.6. Thurén varnar för att litterära 
stilgrepp i ett reportage kan ge reportern möjlighet att manipulera sina läsare. 
Nyseth sätter i stället in genren, liksom sina enskilda reportageanalyser, i ett 
diskursanalytiskt perspektiv där läsarten kan variera utifrån tolkningsramar 
som främst styrs av en samtids- och samhällskontext.  Hon använder sig av 
kritisk diskursanalys samt en dialogisk analysmodell, influerad av bland 
andra Michail Bachtin. I praktiken ligger Nyseths sätt att förhålla sig till 
journalistisk text nära Bengt Nerman och den teori och metod som ryms 
inom massmedieretorik, det högskoleämne han grundade på 1970-talet. 
Nerman diskuterar dock journalistiska texter generellt, alltså inte reportage-
genren specifikt.97 Det gör däremot Britt Hultén, som har kartlagt det 

                                                        
93 ”Man kräver partitagande utifrån en ’korrekt’ marxistisk analys och en gestaltning av det 
’typiska’ i den historiska processen”, skriver Elveson 1979 a, s. 40. 
94 Lars J. Hultén.  
95 Thurén, 1992. 
96 Liv Idun Nyseth, Reportasjeboka som genre. Reportasjeboka i et dialogisk perspektiv: En 
kurs- og polyfonianalyse av tre reportasjebøker, hovedoppgave i nordisk språk, Institutt for 
nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo, 2002, s. 49–54. Se även Thurén, 1992,  
s. 390–391. 
97 Nerman. Se även 3.1.1, där en massmedieretorisk analysmodell av Nerman presenteras. 
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svenska sociala reportagets historia med tonvikt på 1930-talet. I min under-
sökning anknyter jag till slutsatser ur ett par av hennes studier. 

Ännu en norsk avhandling ska nämnas här: Elisabeth Eides doktorsav-
handling ”Down there” and ”up here”, som jag refererade till i 1.2, apropå 
hur reportagegenren kan definieras.  Eide undersöker dels hur norska report-
rar i ett helgmagasin från 1920-talet fram till 1990-talet skildrade Indien och 
indier, dels hur ett norskt reporterjag i några olika dagstidningar kring det 
senaste sekelskiftet förhöll sig till icke-europeiska invandrare i Norge. Hen-
nes iakttagelser hjälper mig att synliggöra hur generaliseringar om ”de 
andra” – i både min och en postkolonial bemärkelse – kan leda till ett distan-
serande raster i stället för engagemang och inlevelse. Även detta arbete har 
diskursanalytisk inriktning och bygger dessutom på Edward Saids postkol-
oniala teorier.98 

 Utöver den forskning som hittills har nämnts förekommer biografiskt in-
riktade avhandlingar om enskilda reportageskrivande reportrar. En sådan är 
Kristina Lundgrens tidigare nämnda Solister i mångfalden, signaturerna 
Bang, Maud och Attis samt andra kvinnliga dagspressjournalister med ut-
gångspunkt i 1930-talet.99 En annan biografiskt inriktad avhandling är den 
som Margareta Stål har skrivit om Ester Blenda Nordström, Signaturen Ban-
sai: Ester Blenda Nordström. Pennskaft och reporter i det tidiga 1900-
talet.100  

Därtill finns ett stort antal renodlade biografier, både av forskningskarak-
tär och mer populärt skrivna. Här kan nämnas medieforskaren Göran Leths 
tidigare refererade Jolo – den förarglige iakttagaren: Journalisten och för-
fattaren Jan Olof Olsson (2007).101 Man kan vidare hitta uppgifter om och 
kommenterade exempel på svenska reportage i presshistoriskt inriktade 
böcker, läroböcker om reportage och antologier. Flera sådana källor refererar 
jag till i min avhandling. 

En studie med narratologisk inriktning är Kristina Wallanders Nyhetstex-
tens förvandlingar från 2002.102 Här är det inte reportagets men väl nyhets-
textens narratologi som undersöks. Wallander har närläst Dagens Nyheters 
nyhetsrapportering om fyra större händelser under 1900-talet. Hon undersö-
ker frågor om kausalitet och narrativa mönster för nyhetsartikeln vid fyra 
olika tidpunkter. Särskild vikt fäster hon vid förhållandet mellan huvudhisto-
ria och sidohistorier och om händelser berättas kronologiskt eller efter rele-
vans. När det gäller nyhetsartikelns form finner hon att den präglas av 
                                                        
98 Eide. 
99 Lundgren, 2002. 
100 Margareta Stål, Signaturen Bansai: Ester Blenda Nordström. Pennskaft och reporter i det 
tidiga 1900-talet, diss. Göteborgs universitet: Göteborgsstudier i journalistik och masskom-
munikation, 2002: 29. 
101 Leth, 2007. 
102 Kristina Wallander, Nyhetstextens förvandlingar. Fyra nyhetsberättelser i dagens Nyheter 
1914–1993, diss. Umeå universitet: Medier och kommunikation vol. 5, 2002. 
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återberättande med reporterns egna ord medan återgivet tal från intervjuade 
personer är mer sällsynt. Hennes iakttagelser hjälper mig när jag i kapitel 2.4 
undersöker om reportagetexter utmärks av vissa genretypiska drag. 

Jag har vidare haft glädje av en dansk avhandling i retorik. En västtysk 
och en amerikansk reporter står i fokus i Christine Isagers Skribenter der 
skaber sig, Günter Wallraff og Hunter S. Thompson som mønstre for retorisk 
handlekraft i den spektakulære personlige reportage (2006). Isager undersö-
ker hur Wallraff, Thompson och ett antal danska efterföljare genom en reto-
risk strategi använder reporterrollen i texten för att skapa profilerade etos.103 
Isagers slutsatser tillför infallsvinklar när jag i kapitel 3.2 delar in reportage-
textens reporter i olika reporterroller, som till exempel läsarens ställföreträ-
dare. 

I ett kapitel om berättarens synlighet problematiserar jag David Easons 
indelning av amerikansk new journalism i två grenar, å ena sidan Ethno-
graphic Realism (ER) eller realism, å andra sidan Cultural Phenomenology 
(CP) eller modernism.104 Dessa skils åt dels av hur reportern har förhållit sig 
till den verklighet som ska gestaltas i texten, dels av hur texten berättas. De 
två begreppen är väl etablerade både i en amerikansk och en europeisk dis-
kussion av reportagegenren. Jag argumenterar för att de kan behöva omvär-
deras, eftersom de delvis bygger på antaganden som motsägs av 
narratologisk teori.  

 

1.8 Disposition och material  
Denna avhandling är upplagd enligt följande. I del 2 undersöker jag reporta-
gegenrens narrativa särart. Reportagets beröringspunkter med den litterära 
realismen beskrivs och specificeras, liksom hur reportaget ska förstås som 
kunskapsform och om man kan spåra narrativa drag som är typiska för gen-
ren. Här presenteras också ett antal begrepp och infallsvinklar som längre 
fram kompletterar avhandlingens regimodell. Inledningsvis förs en bredare 
diskussion av de teoretiska förutsättningarna för diskursnarratologisk analys 
av reportagetext.  

I del 3 introducerar jag den analysmodell som nämndes i inledningen och 
dess teoretiska utgångspunkter, som både är retoriska och strukturalistiska. 
Grundantagandet är att en reportagetext skapas från ett verkligt innehåll av 
                                                        
103 Christine Isager, Skribenter der skaber sig: Günter Wallraff og Hunter S. Thompson som 
mønstre for retorisk handlekraft i den spektakulære personlige reportage, diss. Köpenhamns 
universitet, 2006. 
104 Eason, s. 191–205. 
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en strukturerande instans som kan jämföras med regi eller en regissör. Med 
modellens hjälp undersöker jag på vilka sätt en upplevande reporter kan 
uppträda i reportagetext, på vilka sätt regin kan styra röst och perspektiv, hur 
berättaren kan synas i texten samt hur urval, stil och hypotetisk fokalisation 
kan fungera som regissörens redskap. Strukturalistiska analysredskap kom-
pletteras ibland med kognitionsnarratologiska perspektiv.  

Jag fäster i del 3 särskild vikt vid hur narrativiteten skapar engagemang i 
form av inlevelse och/eller medkänsla med texternas karaktärer. Samtidigt 
bibehåller jag det brett kartläggande och jämförande anslaget från del 2. 
Argumentation och slutsatser illustreras löpande med analyser av exempel 
från olika reportagetraditioner. Begreppet alternativ dissonans myntas för en 
företeelse som förekommer inom vissa reportage och som saknar egentlig 
motsvarighet inom fiktionsberättelser.  

I den avslutande del 4 upprättar jag en reportagegenrens typologi genom 
att reportaget delas in i fem typer av berättande med utgångspunkt i det re-
presentationella förhållandet mellan text och kontext, det vill säga mellan 
den fysiska reportern (hur underlaget till texten har samlats in) och textens 
reporterroll (hur en upplevande reporter syns i textens scener och hur verk-
liga händelser och personer representeras). Variablerna har alltså bestämts av 
om den fysiska reportern har varit på plats i reportagemiljön eller inte samt 
om reportaget berättas homodiegetiskt eller heterodiegetiskt. Allra sist histo-
riseras förekomsten av konsonans och dissonans i reportage.  

Mitt material består av skrivna svenska reportage från 1819 till 2014. 
Sammantaget täcker texterna in ett brett fält av stilar och typer av narrativi-
tet. Därutöver gör jag nedslag i reportage av välkända reportrar från Norge, 
Polen, Tyskland, Storbritannien, Italien, Böhmen, Kroatien, Belarus och 
USA. Dessa exempel tillkom mellan 1903 och 2007. Med hjälp av dem hop-
pas jag kunna illustrera att reportagets olika traditioner i första hand är inter-
nationella och att mina iakttagelser kring narrativa mönster inom genren 
även är relevanta utanför Sverige. Vissa reportage som skrivits på ett annat 
språk än svenska analyseras på originalspråk (gäller norska och engelska) 
medan andra analyseras i svensk översättning (gäller översättningar från 
polska, tyska, italienska, ryska och, i ett enstaka fall, från engelska).  

Jag undersöker inte reportage från en latinamerikansk tradition, med 
namn som Gabriel Garcia Marquez, och inte heller reportage från afrikanska 
eller asiatiska länder. Mina slutsatser om reportagegenren gäller därför 
främst traditioner som är utbredda i Sverige och samtidigt förankrade inter-
nationellt, i första hand inom en västerländsk tradition.  

I reportageanalyserna inskränker jag mig huvudsakligen till avsnitt med 
mimetisk framställning och det som man skulle kunna kalla diegetiskt berät-
tande framställning, det vill säga avsnitt där berättaren låter som en historie-



37 

berättare i stället för att tala genom diegetiskt informerande framställning, 
som i en nyhetsartikel.105  

Som jag skrev i avhandlingens förord har intresset för reportagegenren 
följt mig genom åren. Såväl inom mitt yrke som journalist, senare lärare i 
journalistik, som inom återkommande studier i litteraturvetenskap har jag 
ställt samma fråga: Hur går det egentligen till när den skrivande reportern i 
sin text ger läsaren möjlighet att leva sig in i någon annan än reportern? Vid 
olika tidpunkter i mitt yrkesliv har jag problematiserat sökandet med olika 
utgångspunkter – praktiska och teoretiska, pedagogiska och akademiska, 
medieretoriska och narratologiska. Tillsammans har de många svaren kom-
mit att bilda årsringar som kan avläsas i tre akademiska uppsatser, en prak-
tiskt inriktad lärobok och några vetenskapliga artiklar. Alla har de fungerat 
som en sorts förarbeten till den avhandling som nu föreligger. Så har till 
exempel min tredelade analysmodell (”regimodellen”) vid några tillfällen 
publicerats i en tidigare version. En del analysexempel och teoretiska reso-
nemang har jag återvänt till i avhandlingen men här vidareutvecklat dem och 
tillfört nya teoretiska infallsvinklar.106   

I slutet på avhandlingen finns en ordlista med förklaringar till centrala be-
grepp. Här återfinns både mina egna och etablerade narratologiska begrepp. 
Där ett begrepp omnämns första gången förklaras det även i den löpande 
texten eller i en fotnot. Efter ordlistan finns ett appendix med elva figurer 
som illustrerar utvalda begrepp.  
  

                                                        
105 För en närmare beskrivning av skillnaden mellan de två diegetiska framställningsformerna: 
se 2.3.1. 
106 Följande vetenskapliga publiceringar kan betraktas som förstudier till avhandlingen: Ceci-
lia Aare, Att se genom andras ögon: Narrativa strategier för att skapa inlevelse i reportage, 
Journalistikstudier vid Södertörns högskola, 8, 2014; Cecilia Aare, ”Reportern som ett verk-
tyg för att belysa de andra: Narratologiska konsekvenser av den journalistiska ögonvittnespo-
sitionen”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2015:1, s. 5–16; Cecilia Aare, ”A Narratological 
Approach to Literary Journalism: How an Interplay between Voice and Point of View May 
Create Empathy with the Other”, Literary Journalism Studies 8, 2016:1, s. 106–139; (även 
utgiven i en förkortad version översatt till polska som: Cecilia Aare, ”Narratologia a dzienni-
karstwo literackie: W jaki sposób wzajemne oddziaływanie głosu oraz punktu widzenia może 
służyć wytworzeniu zrozumienia dla Innego”, Tekstualia, 2016:4, s. 5-28); Cecilia Aare, ”A 
Narratological Investigation of Eyewitness Reporting: How a Journalistic Mission Affects 
Narrative Structures of the Text”, Brazilian Journalism Research 14, 2018:3, s. 676–699, 
https://bjr.sbpjor.org.br/bjr/article/download/1125/pdf, hämtad 06.01.2021. 
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Del 2. Reportaget som berättelse 

Reportaget är reporterns berättelse om verkligheten. Det innebär ett dubbelt 
anspråk; reportaget ska vara dokumentärt till innehållet men samtidigt berät-
tande, narrativt, till formen. På så vis rör det sig i ett gränsland mellan ny-
hetsjournalistik, som meddelar fakta i en informerande stil, och skönlitterärt 
berättande, som har en narrativ form men ett fiktivt innehåll. Denna mellan-
ställning rymmer möjligheter men har också inneburit problem med hur gen-
ren ska förstås och definieras.  

Kapitlen i del 2 undersöker frågor om reportagetextens karaktär. Med 
vilka utgångspunkter kan vi beskriva reportaget som en berättelse? Hur ser 
beröringspunkterna ut mellan genren och den litterära realismen? På vilka 
sätt förmedlar ett reportage kunskap? Kan man hitta berättelsetypiska drag 
som utmärker reportaget? Men allra först behövs en bredare diskussion av de 
teoretiska förutsättningarna för narratologisk analys av reportagetext. 

 

2.1 Reportaget och narratologiska verktyg 
Jag vill analysera reportagetexter med narratologiska verktyg. Eftersom detta 
inte har gjorts i större omfattning tidigare behöver jag först pröva frågan om 
ett sådant förfarande alls är möjligt. I följande kapitel redovisar jag tänkbara 
invändningar och hur de kan bemötas. 
     Låt oss börja med en definition. Med narratologi avses enligt Gerald 
Princes A Dictionary of Narratology: ”The (structuralist-inspired) theory of 
narrative. Studies the nature, form and function of narrative (regardless of 
medium of representation)”.107 Riktningen uppstod som en gren inom littera-
turvetenskap i mitten av 1960-talet med tidiga företrädare som strukturalis-
ten Tzvetan Todorov. Centralt var att en berättelse alltid är en berättares 
representation av en historia, och att berättelsen och berättandet tydligt skils 
åt. Gérard Genette kom med sin Discours du récit – essai de méthode (1972) 
att slå fast ett antal förutsättningar som många sedan har byggt vidare på. 
Dessa systematiserar vem som berättar, från vilken kunskapsposition (per-

                                                        
107 Gerald Prince, Dictionary of Narratology, A Revised Edition, Lincoln: University of Ne-
braska Press, 2003, s. 66. 
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spektiv) berättandet sker, hur synlig berättaren är, berättelsens tid och de 
berättade händelsernas ordningsföljd. På de här punkterna kan allt studeras 
som till sin form anses vara en berättelse, klarlägger Prince. 
      Hur ser då praxis ut när det gäller diskursnarratologisk textanalys, den 
inriktning som har berättelsen och berättandet i en skriven text i centrum 
snarare än den underliggande historiens struktur? Till att börja med kan vi 
konstatera vilka texter som de klassiska narratologerna i praktiken har disse-
kerat ner till minsta lilla skiftning i röst, perspektiv, plats och tid för berättel-
sen. Det visar sig vara en ganska snäv kanon av verk, skrivna av Balzac via 
Flaubert och Austen fram till och med Proust. Visst har andra författarskap 
(länder, tidsperioder) undersökts, men det är utifrån analyser av ett fåtal cen-
trala texter inom realismen och modernismen som en praxis inom diskurs-
narratologin har vuxit fram. Detta stöds delvis av vad redaktörerna Monika 
Fludernik och Marie-Laure Ryan skriver i förordet till Narrative Factuality 
från 2020: ”narratology has traditionally focused on fictional narrative, espe-
cially the genres of the novel and short story”.108  
     Samtidigt har flera narratologer försökt att utreda vilka generella skillna-
der som skulle kunna finnas mellan fiktionsberättelsers och faktiska berättel-
sers form. Den springande punkten för min undersökning blir om sådana 
skillnader finns – och om dessa i så fall kan anses vara så fundamentala att 
det inte är fruktbart att använda samma analysmetod som prövats ut på 
Proust för att undersöka narrativiteten hos reportage. Ett problem här är att 
reportagegenren hittills varit näst intill osynlig inom den nämnda typen av 
jämförelser. Historieskildringar, självbiografier, vissa gånger nyhetsartiklar: 
så har objektet oftast sett ut under diskursnarratologins sakprosalupp. Ett 
intressant exempel är Irene de Jongs undersökning av berättarmönster i tex-
ter från antiken.109 De senaste decennierna har narratologer även riktat upp-
märksamheten mot icke-litterära medier och genrer som film, tv och dataspel 
liksom mot transmedialitet (medieöverskridande och mediegemensamma 
företeelser av olika slag). Inom den naturliga narratologin har det spontana, 
muntliga berättandet varit en utgångspunkt. I inget av fallen kan denna 
forsknings slutsatser enkelt föras över på reportagetexter.110  

                                                        
108 Monika Fludernik och Marie-Laure Ryan, ”Factual Narrative: An Introduction”,  Narrative 
Factuality, s. 10. 
109 Irene de Jong, ”The Origins of Figural Narration in Antiquity”, New Perspectives on Nar-
rative Perspective, red. Willie van Peer och Seymour Chatman, Albany: State University of 
New York Press, 2001. 
110 Enstaka forskare har, med narratologisk utgångspunkt, undersökt enstaka aspekter inom 
strömningen new journalism, men större sådana undersökningar är sällsynta, liksom analyser 
av texter inom andra grenar av reportagegenren.  
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2.1.1 Narratologer som förespråkar skillnad  
På ett övergripande plan har skillnader mellan fiktions- och sakprosa-
berättelser påtalats av en mindre grupp tongivande diskursnarratologer. De 
som hävdar att narrativ fiktion uppvisar vissa unika särdrag brukar referera 
till bland andra Käte Hamburger. 1957 förde hon fram en distinktion mellan 
å ena sidan fiktionell narration, som för henne endast består av tredjeper-
sonsberättelser, och å andra sidan vad hon kallar ”fingerade verklighetspå-
ståenden”, där en fiktiv berättare i första person återger en historia på ett sätt 
som liknar hur en faktisk berättare gör autentiska påståenden om verklighet-
en. Denna formmässiga likhet medför att Hamburger i den senare typen lo-
kaliserar jag-origo hos berättaren. Med detta begrepp menas det medvetande 
som fungerar som nollpunkt i berättelsens ”koordinatsystem” över den tid 
och plats som läsaren föreställer sig. Det är nära förbundet med textens deik-
tiska centrum (tid och plats där någon talar). När vi läser en roman berättad i 
tredje person menar hon att jag-origo inte längre är knutet till en berättare 
som påstår något, utan har förts över till en karaktär inne i berättelsen. Tex-
tens fokus är alltså inte berättarens tid och plats utan karaktärernas.111  

Berättaren i tredjepersonsberättelsen får därmed en annan funktion än i 
förstapersonsberättelsen, argumenterar Hamburger och menar att detta får 
konsekvenser för språket. Hon pekar ut språkliga särdrag som typiska för 
fiktionsberättelser i tredje person, bland annat att tempusformen preteritum 
slutar fungera som tidsmarkör för förfluten tid. I stället kan den stå tillsam-
mans med tidsadverbial som ”i dag” eller ”i morgon”, precis som att plus-
kvamperfekt kan stå tillsammans med ”i går”.112 Vardagsspråkets grammatik 
och logik har upphävts genom att preteritum uttrycker berättelsens ”nu”, som 
är kopplat till jag-origo (eller en karaktärs deiktiska centrum) inne i berättel-
sen. Ett exempel skulle kunna lyda: ”När han kom fram till ön var det redan 
kväll. I morgon skulle han leta upp det gamla vraket”.  

Utöver att tempusformer inte fungerar som i vardagsspråket utmärks fik-
tiva tredjepersonsberättelser av vissa verb som signalerar karaktärernas tan-
kar och känslor, hävdar Hamburger. När en författare använder ”hoppas”, 
”tror” och ”känner” om någon annan än sig själv menar hon att vi har att 
göra med fiktion.113 Till fiktionens särart räknar hon också fri indirekt anfö-
ring, en framställningsform som leder till ett inre perspektiv i tredje person. 

Dorrit Cohn är en annan tongivande diskursnarratolog som drar en gräns 
mellan fiktion och icke-fiktion. Den motiverar hon bland annat med att icke-
fiktion alltid bygger på en referensnivå av verkliga händelser.114 Precis som 
Hamburger uppfattar Cohn det vidare som unikt för fiktion att läsaren får 
                                                        
111 Hamburger, s. 58–60 och s. 67.  
112 Ibid., s. 64–73. 
113 Ibid., s. 81–82. 
114 Se till exempel Dorrit Cohn, ”Fiktionalitetens vägvisare” (1990), övers. Leif Lorentzon, 
Tidskrift för litteraturvetenskap, 1993: 2–3, s. 49.     
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inblick i karaktärers medvetanden, något som Genette i princip håller med 
om.115 Han anser även att ett konsekvent externt perspektiv är typiskt för 
fiktion, liksom inslag i en berättelse av dialog och detaljerade scener. Visser-
ligen menar han att det är fullt möjligt att ”fiktionalisera” icke-fiktiva berät-
telser genom att skribenten lånar berättarteknik från fiktionslitteratur. I 
förbigående nämner han 1960-talets amerikanska new journalism som ex-
empel på detta. Men då är det just frågan om lån; inget av de drag som han 
diskuterar vill han knyta naturligt till en icke-fiktiv berättelsetradition. Precis 
som Cohn utgår Genette i första hand ifrån historieskrivning när han gör 
generella påståenden om vad han väljer att kalla ”faktiska” berättelser.  

Trots det får man ett visst stöd hos Genette för att fiktiva och faktiska be-
rättelser ändå skulle kunna jämföras. Han påpekar att det ibland är fiktions-
berättelsen som härmar sakprosagenrer: ”Men den heterodiegetiska 
fiktionsberättelsen är i stor utsträckning en mimesis av faktiska former som 
historieskildringen, krönikan, reportaget – en simulering där fiktionalitets-
markörer bara är fakultativa friheter som den mycket väl kan klara sig 
utan”.116  

Lars-Åke Skalin hör till lägret som vill göra narrativ fiktion till något vä-
sensskilt från andra former av berättande. I en genomgång av ståndpunkter 
för respektive emot ett sådant synsätt skiljer han mellan naturlig diskurs, 
som han finner i muntligt berättande och icke-fiktiva texter, och onaturlig 
diskurs, som utmärks av de fiktionella särdrag Hamburger och Cohn med 
flera har lyft fram.117  

Skalin understryker att fiktionsberättelser kan bestå av blandningar av de 
två diskurstyperna. De kan alltså, utöver avsnitt med nämnda särdrag, inne-
hålla textavsnitt som lika gärna skulle kunna höra hemma i en faktisk land-
skapsbeskrivning eller i en text om ett historiskt skeende. Han anser till och 
med att blandformer är det vanliga: ”variationer mellan summerande, pano-
ramiska partier, som slår fast förutsättningar, och episoder i scenisk form, är 
förmodligen det allra vanligaste sättet att distribuera berättandet i traditionell 
roman eller novell.”118 Vidare kopplar han läsupplevelsen till något som han 
kallar det empatiska följandet. Han menar att den som läser en scenisk fram-
ställning i just fiktion förflyttas till berättelsens ”här och nu” (Hamburgers 
deiktiska centrum) och läser vidare, inte för att lära sig något, tillägna sig 
kunskap, utan för att följa protagonistens väg genom handlingen. Den här 
läsarten ser han som ”fiktionens själva raison d’être”.  

                                                        
115 Dorrit Cohn The Distinction of Fiction, Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press, 
1999, s. 16 och Cohn, 1993 s. 53 et passim samt Gérard Genette, “Fiktionell berättelse, faktisk 
berättelse” (1991), övers. Leif Dahlberg, Tidskrift för litteraturvetenskap, 1993:4, s. 33.  
116 Genette, 1993, s. 39.  
117 Lars-Åke Skalin, ”Berättande fiktion och internt perspektiv” i Att anlägga perspektiv, s. 
76–108.  
118 Ibid., s. 89. 
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Icke-fiktion kan visserligen låna berättarteknik från fiktion, som när histo-
ria dramatiseras, konstaterar Skalin, men den övergripande ramen anser han 
ändå ska uppfattas som att ”meddela kunskap”. Detta menar han påverkar 
hur läsaren tillägnar sig texten. För berättarens hållning i respektive typ av 
text använder han uttrycken meddelanderöst respektive fiktionsröst.119   

2.1.2 En kognitionsnarratologisk infallsvinkel    
David Herman är en litteraturvetare och lingvist som väver samman berättel-
seteoretiska och språkvetenskapliga aspekter till ett instrument för att under-
söka berättelsers narrativitet. Båda aspekterna menar han behövs, eftersom 
en historia som representeras alltid är icke-språklig medan berättelsen där 
historien kommer till uttryck är språklig. Hans syn på vad en berättelse är 
hör hemma inom fältet kognitiv narratologi och bottnar i uppfattningen att vi 
behöver berättelser för att göra världen begriplig. Denna forskningsriktning 
slog igenom under andra halvan av 1990-talet med Monika Fluderniks To-
wards a Natural Narratology som ett centralt verk.120  

Kognitiv narratologi undersöker alla sorters berättelser och berättande 
med fokus på hur hjärnan skapar, reagerar på och processar narrativa struk-
turer. Därmed skiljer man inom fältet primärt inte mellan fiktionsberättelser 
och andra berättelsetyper. Hela kommunikationskedjan berörs, från berätta-
rens strategier via berättelsens narrativitet till mottagarens tolkning av berät-
telsen.121 Hermans definition lyder: ”the study of mind-relevant aspects of 
storytelling practices, wherever – and by whatever means – those practices 
occur”.122 

Angreppssätten kompletterar strukturalisternas strikt tekniska analyser av 
berättelsers uppbyggnad. Så är till exempel Hamburgers deiktiska centrum 
inte den enda konstruktion som möjliggör inlevelse i en berättelses karaktä-
rer. Både Fludernik och Herman visar hur en berättarröst kan använda en hel 
palett av språkliga uttryck och tekniker som läsarens eller lyssnarens hjärna 
kan översätta till perspektiv och närvaro i en berättelse.123  

En berättande form är i sig en metod för människor att både tillägna sig 
och ge uttryck för kunskap och upplevelser, menar Herman och lyfter fram 
att berättelser styrs av sin egen logik. Förhållandet till verkligheten är då 
ointressant. Däremot måste en berättelse alltid förmedla förändring i någon 
form; dess inneboende logik medför ett visst sätt att förstå och strukturera 

                                                        
119 Ibid., s. 95–100. 
120 Fluderniks teorier redovisas närmare i 2.1.4 och Hermans teorier i 3.5.3. 
121 David Herman, ”Cognitive Narratology”, The Living Handbook of Narratology, 
13.03.2013, http://lhn.sub.uni-hamburg.de/index.php/Cognitive_Narratology.html. 
122 Ibid., sektion 1. 
123 Ibid., sektion 15. Se även 3.5.2 och 3.5.3 där flera sådana tekniker beskrivs, bland annat 
det som Fludernik kallar reflektorisering och det som Herman kallar hypotetisk fokalisation. 
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upplevelser. Herman talar om ”a distinct way of coming to terms with time, 
process, change”.124 

Hermans fokus på hur förändring uttrycks leder till att han lyfter fram 
handlingar och händelser liksom deras språkliga motsvarighet, verb, som 
avgörande för graden av narrativitet.125 Handlingar, att någon utför något, 
kan representeras som olika mycket avslutade. Ju mer ”öppet” en handling 
återges, desto fler möjligheter finns för vad som kan hända härnäst. Ett rikt 
men ändå avgränsat antal möjligheter sätter läsarens fantasi och föreställ-
ningsförmåga i rörelse. När något rapporteras som ett faktum finns inget 
kvar för läsaren att ha förväntningar inför, och därmed krymper narrativite-
ten ner mot noll; texten är alltså ingen berättelse. Om handlingar återges som 
totalt ”öppna” är å andra sidan ett oändligt antal fortsättningar möjliga. Så är 
fallet i vissa experimentella texter där läsaren inte kan se någon logik i vad 
som utspelar sig. Den typen kan därför inte heller anses vara berättelser, 
menar Herman.  
     I en tabell kategoriserar han såväl nyhetsartiklar som olika sorters doku-
mentärt berättande under samma rubrik, ”predominantly specified”, och 
tilldelar gruppen en viss men inte så rikt utvecklad narrativitet.126 Klassifice-
ringen förklarar han med att handlingar inom gruppens texter till stor del 
förmedlas som på förhand givna.  

2.1.3 Den mimetiska formen avgörande 
Jag ska nu pröva reportagets narrativitet mot de berättelseteoretiska synsätt 
och teorier som hittills har redovisats. Till att börja med: Naturligtvis har 
Dorrit Cohn rätt i att all sakprosa förutsätter en faktisk referensnivå, som 
fiktionsprosa saknar. Här kan det vara på sin plats att påpeka att sambandet 
mellan denna referensnivå och det som uttrycks i berättelsen blir starkare i 
primärt vittnande reportage än i sekundärt vittnande reportage. Detta ef-
tersom den senare gruppen dramatiserar andrahandskällor i stället för repor-
terns egna iakttagelser. Frågan är dock om referensnivån, och olika sorters 
förbindelser till den, behöver påverka en berättelses form. Det behöver inte 
innebära problem att reportagetexter har dubbla anspråk som berättade och 
verklighetsförmedlande. John Hellmann betonar intentionen, avsikten bakom 
en text, som det avgörande för hur vi ska förstå texten. En reporter, menar 
han, sluter ett ”journalistiskt kontrakt” med läsaren som ett uttryck för att 

                                                        
124 David Herman, Story Logic: Problems and Possibilities of Narrative, Lincoln, NB: Uni-
versity of Nebraska Press, 2002, s. 86–87 och s. 23. 
125 Ibid., kapitel 2. 
126 Ibid., s. 65. 
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innehållet hör hemma i verkligheten.127 Med detta som grund är reportern 
sedan fri att välja form för hur innehållet ska återges.  
     I avhandlingen använder jag återkommande begreppet det journalistiska 
kontraktet. Hellmanns innebörd kompletteras då med en nyansering, som jag 
hämtar från Noël Carroll, och med ett eget tillägg. Den utvidgade innebörden 
medför att både reporterns avsikt och läsarens förväntningar bygger på en 
överenskommelse dem emellan. Den innebär att reportagets innehåll ska ha 
återgetts med intentionen att göra påståenden om en specifik verklighet.128 
     Med en sådan definition borde vi kunna avföra reportagetexters innehåll 
från diskussionen. Om vi i stället koncentrerar oss på formen kan vi konsta-
tera att drivkraften att berätta om något verkligt har existerat parallellt med 
drivkraften att dikta berättelser. Ögonvittnesskildringar från krig och andra 
dramatiska händelser går att spåra tusentals år tillbaka i tiden. Att vilja be-
rätta om verkliga händelser borde därför kunna jämföras med att vilja berätta 
inom fiktionens ram.  
     Cohn och Genette utgår dock inte från vittnesberättelser utan i första hand 
från historieskrivning när de jämför icke-fiktion med fiktion. Båda två upp-
fattar det som i princip unikt för narrativ fiktion att återge ett skeende i form 
av detaljerade scener och dialog samt att förmedla inblickar i karaktärers 
tankar och känslor. Genette tillägger att när new journalism-texter rymmer 
sådana inslag är förklaringen ”fiktionalisering”. Det skulle alltså röra sig om 
berättargrepp som reportrar i 1960-talets USA lånade från romaner och no-
veller. I själva verket har avsnitt med mimetisk (scenisk) framställning före-
kommit i journalistisk tidningstext ända sedan 1830-talet, då den realistiska 
romanen etablerades på bredare front.129 Det förefaller därmed som om detta 
skrivsätt växte fram parallellt i fiktionsberättelsen och tidningsreportaget, 
även om det dröjde till 1890-talet innan reportagegenren fick ett ordentligt 
fotfäste inom dagspressen. 
     Även dialog och interna perspektiv i tredje person kan man hitta i repor-
tage som är betydligt äldre än företeelsen new journalism. Längre fram i 
detta avsnitt ger jag exempel på det. Slutligen är ett strikt externt perspektiv, 
som Genette också uppfattar som utmärkande för fiktion, dominerande inom 
den klassiska reportagetradition där förmedlade iakttagelser i sceniska pas-
sager går att knyta till reportern som ett ögonvittne.  
     För att aspekter som röst, perspektiv och kronologi ska bli meningsfulla 
att undersöka narratologiskt måste en text ha ett visst mått av narrativitet. 
Med andra ord: den måste kunna sägas utgöra en berättelse. Vissa kriterier 
                                                        
127 John Hellmann, Fables of Fact: The New Journalism as New Fiction, Urbana: University 
of Illinois Press, 1981, se återkommande resonemang i kapitlen 1 och 2.  
128 Se avsnitt 2.3.2, där jag ger en bakgrund till varför jag har valt att integrera Noël Carrolls 
intentionsresonemang i denna typ av definition. Här utvecklar jag också skillnaden mellan 
primärt och sekundärt vittnande reportage. 
129 De gemensamma rötterna samt likheter mellan det klassiska reportaget och den litterära 
realismens roman behandlas i 2.2. 
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är då nödvändiga. Enligt Noël Carroll måste en berättelse bestå av minst två 
händelser eller tillstånd som rör minst ett enhetligt subjekt och som är krono-
logiskt ordnade. Dessutom måste händelserna bindas ihop av någon form av 
logiska orsakssamband.130 Allt detta uppfyller den typ av texter som jag defi-
nierar som reportage. De uppfyller också det tilläggsvillkor som Göran 
Rossholm anger, nämligen att berättelsen måste förmedlas i ”det direkta 
erfarandets form”.131 Det sistnämnda hör ihop med en mimetisk (scenisk) 
framställningsform.  
     Medan nyhetstexter är skrivna i en informerande framställningsform be-
står reportagetexter i större eller mindre omfattning av just mimetisk fram-
ställning. Det innebär att de rymmer scener som förankrar det som berättas i 
en bestämd tid på en bestämd plats. I scenerna utspelar sig någon form av 
handling, med mer eller mindre starka inslag av intrig. Sammantaget gör 
dessa grundläggande egenskaper att reportaget kvalar in som ”berättelse” 
enligt den klassiska narratologins måttstock. 
    Vi kan också återvända till Hermans narrativitetsbegrepp. En texts narra-
tivitet påverkas av om handlingar eller händelser rapporteras som pågående 
eller avslutade, menar han. När något uppges vara ett faktum finns inget kvar 
för läsaren att ha förväntningar inför, och därmed krymper narrativiteten.  
 Här kan ett jämförande exempel vara på sin plats. Så här skulle det kunna 
heta i en nyhetsnotis: ”En villa i Enskede brann på onsdagen ner till grunden. 
Fem personer fick föras till sjukhus med lindriga skador. Brandorsaken miss-
tänks vara en läcka i en gasledning.” Och så här skulle en reportagescen som 
utgår från samma händelse kunna gestaltas: ”Lågorna slickar husets fasader. 
Hettan är olidlig när elden fräsande kastar sig över allt i sin väg. En kvinna 
som räddat sig ut i sista stund sätter sig på marken. En man gråter ljudlöst 
när hans barn frågar efter nallen som blev kvar i lågorna.”  

Herman hänför samtliga dokumentära genrer till en grupp med låg narra-
tivitet. I själva verket passar hans benämning ”predominantly specified” 
dock i första hand nyhetsartiklars informerande, konstaterande form (detta 
och detta har hänt). Med den mimetiska framställningsformen, som återfinns 
i varje reportage, representeras däremot händelser så att språket i varierande 
grad signalerar (öppna) möjligheter för hur berättelsen skulle kunna utveck-
las. I exemplet ovan märks det på två sätt: genom verbformen historiskt pre-
sens och genom att detta är en pågående scen, det vill säga texten återger ett 
specifikt ögonblick. Visst kan man hävda att ett ”facit” och därmed en ”slu-
tenhet” finns på en referensnivå, i form av vad de representerade händelserna 
refererar till utanför texten. Men det borde inte vara relevant för vilken läsart 
den mimetiska formen inbjuder till.  

                                                        
130 Noël Carroll, Beyond Aesthetics: Philosophical Essays, New Yok: Cambridge University 
Press, 2001, s. 118–130. 
131 Göran Rossholm, ”Koherens och direkthet”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2004:3–4, 
2004 [2004 a], s. 32. 
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     En annan skillnad, som påverkar narrativiteten, gäller ordningsföljden. 
Inom en reportagescen gestaltas skeenden kronologiskt. Detsamma gäller i 
berättande passager i ett reportage. I en nyhetsartikel rapporteras händelser 
eller handlingar i stället efter fallande betydelse. Det kan bland annat inne-
bära att orsaken till en händelse meddelas efter själva händelsen, något som 
minskar narrativiteten. I nyhetsexemplet ovan omnämns det som utlöste 
branden först i sista meningen.  
     Skalins konstaterande att fiktionsprosa rymmer både inslag av naturlig 
och onaturlig diskurs finner jag tillämpligt på reportage. Även här varvas 
icke-sceniska faktabakgrunder, handlingsresuméer och berättarkommentarer 
med mimetiska passager, där läsaren tycker sig förflyttad till en upplevande 
karaktärs här och nu. Jag tolkar Skalin som att kännetecknet för den onatur-
liga diskursen egentligen inte är om de Hamburgerska särdragen visar sig i 
texten utan om de skulle kunna göra det, något som i praktiken verkar vara 
kopplat till sceniskt berättande.132 Och scener förekommer alltså i varje re-
portage, oavsett om den upplevande karaktären är en reporter, och texten 
berättas homodiegetiskt, eller en annan karaktär, och texten berättas hetero-
diegetiskt. 
     Med den mimetiska formen kommer vi tillbaka till Skalins teori om att 
läsarten det empatiska följandet är unik för narrativ fiktion. Man skulle 
kunna tro att han sätter likhetstecken mellan en sådan läsart och mimetisk 
framställning, men det stämmer bara delvis. Han menar i stället att läsarens 
syfte, att tillägna sig kunskap, är överordnat i all sakprosa och att detsamma 
kan sägas om författarens avsikt, att förmedla kunskap. Detta skulle innebära 
att vi tar till oss en mimetisk form på ett annat sätt i reportage än i romaner 
och noveller.  

Utan att specifikt diskutera framställningsform gör Marie-Laure Ryan ett 
liknande antagande på ett epistemologiskt plan. Hon knyter factuality till ”an 
object of belief” och fictionalty till ”an object of imagining” eller ”to imag-
ine without believing”.133 Men varför inte tänka sig en dubbel läsart (och 
motsvarande avsikt) för ett reportage, to imagine and believe? Det vill säga 
att på samma gång tillägna sig kunskap övergripande och föreställa sig följa 
vad som händer i de enskilda scenerna? 

En tolkning som den sistnämnda får jag stöd för hos Christer Johans-
son.134 Han lyfter fram flera riktningar inom modern narratologi som utgår 
från att det är intentionen bakom en text som avgör hur vi ska förstå innehål-
let. Han understryker också att han inte delar Skalins uppfattning att scenisk 

                                                        
132 Skalin, 2005, s. 89–90. 
133 Marie-Laure Ryan, ”Fact and Media” i Narrative Factuality, s. 81 och s. 78. 
134 Christer Johansson, Mimetiskt syskonskap. En representationsteoretisk undersökning av 
relationen fiktionsprosa-fiktionsfilm, diss. Stockholms universitet: Acta Universitatis Stock-
holmiensis, Stockholm Studies in History of Literature, 2008, s. 285–288. 



48 

form, mimetisk framställning, primärt inte är förenlig med icke-fiktion.135 I 
sin egen modell för Johansson, inspirerad av Noël Carroll, resonemang om 
den ”fiktionella hållningen” som ett gemensamt utryck för författarens avsikt 
och mottagarens attityd i fiktion. Precis som Ryan ställer han visserligen upp 
de motsatta begreppen att texter ”påstår” eller ”informerar” om något å ena 
sidan och att texter lockar läsaren att ”föreställa sig” (imagining) något å den 
andra. Det förstnämnda svarar mot ett dokumentärt anspråk och det sist-
nämnda mot ett fiktionellt, alltså ungefär motsvarigheten till Skalins ram-
begrepp, men på ett mer övergripande plan. Båda hållningarna menar han 
dock är fullt möjliga att kombinera med den mimetiska framställningsform-
en, som han beskriver: ”Den mimetiska representationen innebär att vi proji-
cerar oss in i den representerade situationen, och föreställer oss uppleva de 
berättade händelserna här och nu, i mer eller mindre nära anslutning till ka-
raktärernas perspektiv.”136  

Ett begrepp som inte skiljer mellan olika syften för en text är Anders Pet-
terssons experience-inviting.137 Det betecknar olika typer av stilmedel som 
erbjuder läsaren förnöjelse, upplysning och eftertanke. Pettersson ger två 
exempel, framställningsformen i ett tal av Winston Churchill och motsvarig-
heten i Svetlana Aleksijetvijts dokumentärromaner, som också har kallats 
reportage. Hos Churchill pekar Pettersson på kraften i de retoriska stilmed-
len, bland annat i form av olika sorters bildspråk. Hos Aleksijevitj pekar han 
på hur de människor som kommer till tals berättar personligt om ”the very 
dramatic and traumatic but also about quite everyday events and situations, 
also humorous situations, also love.”138 Här är det alltså inte den mimetiska 
formen utan berättarrösten som inbjuder läsaren att reagera med både tanke 
(det faktiska innehållet) och känsla (stilen) på det som förmedlas. Pettersson 
understryker att berättartekniken experience-inviting är effektfull inom fikt-
ionsberättelser men också kan användas för att kombinera litteraritet med 
sakprosa, som i hans två exempel. 
     Hur är det då med Hamburgers kriterier för fiktion, de som även Cohn 
och delvis Genette menar är fiktionstypiska? Som jag redan har nämnt kan 
inblickar i karaktärers tankar och känslor i praktiken förekomma i reportage 
berättade i tredje person. Detsamma gäller verb i preteritum som står till-
sammans med tidsuttryck för nutid eller framtid. Detta är vanligt i new 
journalism-texter från 1960-talet och framåt, men tekniken kan även påträf-
fas i enstaka äldre reportage. Inte heller dessa två stilgrepp uppstod alltså 
inom reportagegenren genom att 60-talsreportrar prövade att ”fiktionalisera” 
journalistiska texter, ett påstående som Genette är långt ifrån ensam om. 

                                                        
135 Ibid., s. 284–285. 
136 Ibid., s. 293. 
137 Anders Pettersson, ”Factuality and Literariness” i Narrative Factuality, s. 606–610. 
138 Ibid., s. 610. 
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Tvärtom har jag hittat båda stilgreppen så tidigt som 1913, i ett reportage 
skrivet av den Pragtyske reportern Egon Erwin Kisch:  

Någon annan bil som hade kunnat uppta förföljandet hade de båda polisagen-
terna ej. Vad nyttade det dem att de hade uppfattat droskans registrerings-
nummer? Vad hjälpte det att de nästa dag kunde utfråga chauffören och få 
reda på varifrån och varthän turen hade gått? Främlingen hade säkert inte farit 
direkt till sin bostad! En förbrytare med sådana penningsummor i fickan stiger 
ut direkt på gatan eller in i ett portvalv och tar sedan en ny bil.139 

 
I den citerade passagen återfinns det interna perspektivet fri indirekt anfö-
ring i de två sista meningarna.140 På tredje raden står ett uttryck som signale-
rar framtid, ”nästa dag”, tillsammans med en hypotetisk tanke uttryckt i 
preteritum (”hjälpte” och ”kunde”).141  
     Som jag har nämnt räknade inte Hamburger texter berättade i första per-
son som fiktion, men på den punkten har eftervärlden inte gett henne rätt. 
Det är i dag allmänt vedertaget att skilja mellan jaget som berättare och jaget 
som upplevande karaktär.142 En mimetisk framställning leder då till att jag-
origo i första hand kan knytas till tid och plats för när de skildrade händel-
serna utspelar sig. När det gäller reportage i första person är det vanligt att 
fokus i berättelsen ligger på jag-karaktärens upplevelser, snarare än på jag-
berättarens efterhandsperspektiv. Man skulle med andra ord kunna tänka sig 
former som: ”I morgon skulle jag få intervjua presidenten.” Därmed borde 
ett fiktionstypiskt särdrag i Hamburgers mening kunna anses förekomma 
även i förstapersonsreportaget. 

2.1.4 Reportaget och den naturliga narratologin 
Jag vill avsluta det här kapitlet med att pröva reportagets narrativitet mot 
Monika Fluderniks så kallade naturliga narratologi. Precis som Herman 
intresserar hon sig för hur berättelser både påverkar och är en följd av vårt 
sätt att tänka. Urtypen för allt berättande är enligt hennes berättelseteori det 
spontana, muntliga berättandet människor emellan. I centrum återfinns be-
greppet upplevelsebarhet (experientiality), som innebär att en ”naturlig be-

                                                        
139 Egon Erwin Kisch, ”Fallet Generalstabschefen Redl” (1913), övers. Jens Nordenhök, 
citerad ur Ord och Bild, 1974: 1–2, s. 11–12. 
140 Fri indirekt anföring innebär att en tanke eller känsla uttrycks i tredje person, samtidigt 
som ett hänvisande verb saknas, det vill säga formuleringar som ”tänkte hon”, ”kände han” 
utesluts. 
141 Både ”hjälpte” och ”kunde” skulle på svenska kunna uppfattas som konjunktiv i stället för 
preteritum. Går man till det tyska originalet rör det sig dock entydigt om preteritum: ”Was 
half es ihnen, daß sie am nächsten Tage der Chauffeur würden ausforschen können”, se Egon 
Erwin Kisch, ”Der Fall des Generalstabschefs Redl” (1913) i Aussenseiter der Gesellschaft, 
vol. 2, red. Rudolf Leonhard, Berlin: Die Schmiede, 1924, s. 18. 
142 Se till exempel Cohn, 1983, s. 143. 
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rättelse” inte behöver bestå av händelser men alltid måste förmedla att någon 
upplever eller erfar något.  
     Fludernik skiljer inte mellan fiktion och icke-fiktion när hon diskuterar 
berättelsers narrativitet. Till skillnad från Hamburger, Skalin och Cohn anser 
hon att frågan om fiktionalitet är av underordnat intresse. Hon rör sig dock 
med ett annat narrativitetsbegrepp än Herman. Fludernik tänker sig i ett 
första steg att narrativitet uppstår genom att vi narrativiserar i bemärkelsen 
begripliggör det vi läser (eller ser eller hör). Till grund för denna process 
menar hon att vi bygger upp en kognitiv förståelse av situationer i verkliga 
livet, liksom av vad vi tidigare har läst, och att denna förståelse överförs till 
”holistiska situationsscheman” inom oss. När vi sedan gör nya erfarenheter, 
såväl som när vi själva berättar eller tar del av andras berättelser, försöker vi 
relatera det okända till det vi känner igen. Tre centrala begrepp och grund-
läggande mänskliga aktiviteter är här att uppleva/erfara (experiencing), iaktta 
(viewing) och berätta (telling). När vi läser fungerar dessa tre som varsin 
kognitiv lässtrategi för att narrativisera texten, det vill säga hur vi ska tänka 
för att göra den begriplig för oss. Strategierna aktiverar att vi ”känner igen” 
något på olika sätt och olika nivåer, beroende på hur berättelsen represente-
ras vad gäller röst och perspektiv.143  
      För att en text ska anses vara en berättelse inom den naturliga narratolo-
gin måste dess innehåll vara personligt och känslomässigt samt handla om 
individer. Berättelsen kan sakna intrig så länge den återspeglar individuella 
medvetanden som upplever någonting.144 Det innebär att traditionellt redovi-
sande texter om historia inte är berättelser. Det kan däremot dikter vara, om 
de uttrycker människors tankar och känslor, liksom berättelser inom icke-
textuella genrer som film och drama. Fluderniks distinktion går ut på att 
texter inom historieforskning ”förklarar” mänsklig erfarenhet (ordnar, tolkar, 
analyserar) medan narrativa texter ”representerar” mänsklig erfarenhet.145 Ett 
reportage kan till en del innehålla förklarande inslag men gestaltar samtidigt 
individers upplevelser, i varierande grad reporterns egna och andra männi-
skors. Fludernik kommenterar inte uttryckligen journalistiska genrer i sitt 
teoribygge, men det råder ingen tvekan om att hon skulle klassificera repor-
tage som berättelser.    
     Hon undersöker även formaspekter i berättelser, men hon gör det med 
andra utgångspunkter än inom den klassiska diskursnarratologin. Så kan till 
exempel skilda berättarperspektiv påverka graden av ”naturlighet” inom den 
naturliga narratologin. Sett till perspektivet kan reportage bestå av ögonvitt-
nesskildringar i det självupplevdas form; rekonstruerade tredjepersonsberät-
telser med ett internt eller ”allvetande” perspektiv och texter berättade ur ett 

                                                        
143 Monika Fludernik, Towards a ’Natural’ Narratology, London: Routledge, 1996,  
 kap. 1.  
144 Ibid. 
145 Ibid., s. 41. 
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externt kameraöga-perspektiv. Dessa korresponderar på varsitt sätt med Flu-
derniks olika vägar till narrativisering. Av den anledningen vill jag helt kort 
återge hennes resonemang om hur narrativisering styr vad vi ska uppfatta 
som ”naturligt” när vi läser berättelser med olika typer av fokalisation. 
     Som tidigare nämnts anser Käte Hamburger att förstapersonsberättelser 
till sin form liknar (fingerar) faktiska uttalanden om verkligheten. Deras 
språk ligger nära vardagsspråket, i bemärkelsen att de saknar tredjepersons-
berättelsens grammatiska och logiska särdrag, menar hon. De tycks inte för-
medla en karaktärs medvetande direkt till läsaren, utan berättas i stället av en 
tydligt synlig berättare. Allt detta gör att Hamburger inte räknar dem till 
narrativ fiktion. För Fludernik är begreppet fiktionalitet besläktat med narra-
tivitet. Hon använder samma kriterier som Hamburger när hon tvärtom ar-
gumenterar för att jag-berättelser har den mest uttalade narrativiteten (och 
därmed fiktionaliteten). Det beror på att deras struktur går att härleda till 
(naturligt) muntligt berättande (telling) och att de därför ska uppfattas som 
mest ”naturliga”. Relationen mellan berättaren och karaktärernas värld i 
homodiegetiska berättelser beskriver hon som: 
 

[...] more often than not one of witness and attestation, even though the story 
itself does not deal with the personal experience of the teller. These insights 
can be incorporated into Natural Narratology, since its concept of a frame of 
telling allows for several real-word realizations of storytelling, such as hear-
say, witness reports and the relation of well-known fables from times past.146  

 
Det homodiegetiskt berättade reportaget behöver inte härma en berättelse 
från ett upplevande ögonvittne; reportaget är en sådan berättelse.      

Tredjepersonsberättelsen med en internt fokaliserad huvudkaraktär kan 
jämföras med vissa reportage, till exempel dem som bygger på rekonstruk-
tion. Sådana berättelser vill Fludernik se som berättarlösa och därigenom 
onaturliga i bemärkelsen inte naturligt förekommande. Man kan inte tänka 
sig en naturlig situation där en berättare förmedlar den berättelse som växer 
fram i en sådan text, argumenterar hon. En verklig berättare skulle ju inte 
kunna ha tillgång till karaktärernas tankar och känslor. Men genom lässtrate-
gier kan vi ändå förstå en sådan text som en berättelse, menar hon. Det sker 
genom att vi ”känner igen” karaktärernas upplevelser från en för oss bekant 
situation av att själva uppleva och erfara (experiencing). Genom detta igen-
kännande aktiveras en kognitiv förståelseram som bildar ett eget mönster för 
hur vi läser och tillägnar oss berättelser. För den här processen använder 
Fludernik både Jonathan Cullers begrepp naturalisering (naturalization) och 
sitt eget narrativisering (narrativization).147  

                                                        
146 Ibid., s. 339.  
147 Ibid., s. 330. 
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     En liknande teknik finner hon att vi tillämpar när vi läser en text med ett 
externt kameraöga-perspektiv, neutral narrative, med Fluderniks termino-
logi. Då känner vi igen oss i aktiviteten att iaktta (viewing). Samtidigt före-
ställer vi oss en åskådare jämförbar med ett ögonvittne som är på plats i be-
berättelsen.148 För reportagets del ligger det här nära till hands att tänka sig 
den reporter som inte syns i texten men som vi antar har varit på plats i den 
faktiska situationen. Den allvetande berättaren, till sist, är onaturlig, resone-
rar Fludernik. Men eftersom en berättelse med en sådan berättare motsvarar 
äldre tiders ”authorial narrative”, och därmed det mänskligt primära behovet 
av att berätta (telling), så är även detta ett berättarmönster som läsare känner 
igen och som, tillsammans med ett realistiskt innehåll, kan bidra till att tex-
ten narrativiseras.149 Det centrala i Fluderniks resonemang om narrativisering 
är sammanfattningsvis att vi läsare ”översätter” onaturliga berättarsituationer 
till något som vi kan ”känna igen” från vad vi har erfarit i det verkliga livet 
och från annat som vi har läst.  

2.1.5 Sammanfattning  
Detta kapitel har redovisat ett antal teoretiska perspektiv på vad som utmär-
ker berättelser generellt och vad som eventuellt skulle kunna skilja fiktiva 
från faktiska berättelser när det gäller narrativa strukturer. Det sistnämnda 
var viktigt att diskutera, mot bakgrund av att jag vill kunna använda diskurs-
narratologiska verktyg för att undersöka reportagetext, samtidigt som dessa 
verktyg ursprungligen utformades för analys av fiktionsberättelser. Jag be-
hövde alltså kunna visa att eventuella skillnader inte påverkar den grundläg-
gande narrativa strukturen.  

Efter kapitlets genomgång hoppas jag ha motiverat min ståndpunkt att 
narratologiska verktyg är möjliga att använda när reportage ska analyseras. 
Detta beror främst på att reportage alltid innehåller inslag av mimetisk fram-
ställning, som aktiverar läsarten empatiskt följande. En sådan form leder till 
att läsaren tycker sig dela de skildrade karaktärernas här och nu. På denna 
helt avgörande punkt har jag därmed funnit att reportaget är en berättelse 
som kan jämföras med en fiktionsberättelse. Detta till skillnad från nyhetsar-
tikeln, med sin rakt igenom informerande framställningsform.  

Med utgångspunkt i den kognitivt inriktade, naturliga narratologin blir vi-
dare slutsatsen för reportagets del att så länge ett reportage rymmer indivi-
ders upplevelser så är det en berättelse i samma grad som en 
fiktionsberättelse. Anders Petterssons begrepp experience-inviting är också 
möjligt att applicera på reportage. Det innebär att avsändarens informerande 
syfte kan kombineras med olika typer av stilmedel som engagerar läsaren 
känslomässigt.  

                                                        
148 Ibid., s. 176–177. 
149 Ibid., s. 340–341. 
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Hamburger, Skalin, Cohn och Genette för fram flera mer avgränsade nar-
rativa drag som utmärkande för fiktionsberättelser. Jag har visat att alla 
dessa kan förekomma i reportage. Om de dyker upp som en följd av ”fik-
tionalisering” eller har uppstått inom ramen för reportagets egen tradition är 
av underordnat intresse, menar jag.  
     Så långt hittar man alltså ett antal likheter med fiktionsberättande. Hit hör 
också inslag av en diegetiskt berättande form, något som kan förekomma i 
vissa reportage och som skiljer sig från nyhetsartikelns diegetiskt informe-
rande form.150 Det journalistiska kontraktet skiljer dock reportaget från fikt-
ionslitteratur; reportern gör någon form av påståenden om verkligheten.151 
Sammantaget förekommer därför både skillnader och likheter som på olika 
sätt spelar roll för avhandlingens reportageanalyser. 
     Likheterna medför att jag anser mig kunna använda narratologiska verk-
tyg för att i del 3 undersöka reportagetexter med avseende på strukturalist-
iska aspekter som berättarröst, berättarperspektiv och berättarens synlighet. 
Jag likställer då dessa aspekters narrativa och retoriska funktion inom texten 
som ett slutet system med motsvarande funktion i romaner och noveller. 
Med samma utgångspunkt undersöker jag diegetiskt berättande passager i 
reportage. Då lyfter jag fram hur stilistiska effekter knutna till berättarrösten 
åstadkommer en annan typ av gensvar hos läsaren än det som är en följd av 
narrativa strukturer.  
     Skillnaderna medför att jag i resten av del 2 liksom i del 3 prövar texter-
nas narrativitet mot det faktum att det rör sig om journalistik. När jag träffar 
på egenskaper i texten som skulle te sig märkliga i en fiktionsberättelse tar 
jag hjälp av en kognitionsnarratologisk förklaringsmodell med inslag som 
narrativisering. Det innebär att jag söker efter utomtextliga förklaringar, 
såsom stilistiska genrekonventioner för hur reportage berättas. Jag prövar 
också om den narrativa strukturen kan förstås utifrån syften som inte bara är 
stilistiska, utan också kan handla om att etablera journalistisk trovärdighet 
och, framför allt, om att på en gång svara mot och i texten iscensätta repor-
terns vittnande uppdrag eller den engagerade (professionella) yrkesrollen. 
Både likheter och skillnader blir viktiga när jag i del 4 inordnar olika typer 
av reportageberättande i en typologi. 

Men låt oss börja med likheterna. Att reportagegenren och den realistiska 
romanen är grenar på samma träd blir uppenbart för den som närmare under-
söker det gemensamma ursprunget. 

 

                                                        
150 För en närmare beskrivning av diegetiskt informerande framställning: se 2.3.1. 
151 I 2.3.2 kompletteras begreppet det journalistiska kontraktet med ett intentions- och mot-
tagarbegrepp. 
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2.2 Reportaget och realismen 
Den realistiska romanens rötter hör hemma i en avgränsad tidsperiod, även 
om vissa av genrens kännetecken har levt vidare inom senare tiders romaner 
och noveller. Reportagegenren, som växte fram parallellt med den litterära 
realismen och senare naturalismen, har fortsatt att präglas av de narrativa 
drag som utmärkte romaner av realismens författare från och med 1830-talet, 
med föregångare som Defoe och Richardson.152 Hit hör gestaltande scener, 
noggrant återgivna miljödetaljer och ett externt ”ögonvittnesperspektiv”, 
men också en viss typ av innehåll genom att berättelserna skildrar vanliga 
människors liv. 

Visst förekom scener i äldre fiktionslitteratur, men oftare förde berättaren 
ordet. I realismens romaner blev det vanligare med scener som fick skärpa 
genom ett pärlband av preciserade miljödetaljer. Det generella fick stå till-
baka medan det specifika lyftes fram. Gradvis fick ett idealiserat och sym-
bolladdat innehåll ge vika för berättelser som tycktes höra hemma i 
läsekretsens verklighet. I stället för mytologiskt färgade hjältar och skurkar 
placerades individualiserade personer med vanliga namn ut på platser som 
läsarna kunde relatera till. Lika viktigt var att berättelsens tid noga angavs 
och avgränsades. I den realistiska romanen fördes intrigen framåt av orsak-
verkan-samband; tidigare upplevelser låg till grund för karaktärernas hand-
lingar.153  

I det här kapitlet undersöks beröringspunkterna mellan reportagegenren 
och den realistiska samt naturalistiska fiktionsberättelsen liksom hur de kan 
förstås. Analyserna inriktas främst på form och stil, men jag diskuterar också 
texternas innehåll och reporterns samt författarens dokumentära insamlings-
metoder ute på fältet.  Jag citerar ur reportage som hämtats från olika tidspe-
rioder men behandlar dem alla som berättelser präglade av realismen. 

                                                        
152 Som tidigare nämnts kan ögonvittnesskildringar av reportagekaraktär spåras ända tillbaka 
till Odysséen. Inom dagspressen började texter med reportageinslag dyka upp under 1830-
talet, i några fall tidigare. Den första blomstringstiden för tidningsreportaget brukar pressfors-
kare ange till 1890-talet, såväl i Europa som USA, se Bech-Karlsen, 2000, s. 64–65; Pressens 
profiler, s. 40; Hartsock, kap 2 och Schudson, 1978, s. 71–77. Redan under 1600- och 1700-
talen skrevs dock, enligt Jo Bech-Karlsen, rikligt med texter av reportagetyp. De skildrade 
exotiska platser eller dramatiska händelser och gavs ut i bokform som självbiografier eller 
reseskildringar, se Bech-Karlsen, 2000, s. 60–65. Inom 1700-talets engelska essäpress identi-
fierar Göran Leth en föregångare till resebrevet och reportaget i kåserande, skissartade texter 
liksom i tidiga exempel på the human interest story, som uppmanade till en diskussion av 
mänskliga problem och moraliska dilemman, se Leth 1996, se. 287. Ett verk som Daniel 
Defoes A Journal of the Plague Year från 1722, om pestens härjningar i London, har både 
omnämnts som reportage och räknats som en av startpunkterna för den litterära realismen. 
153 Se till exempel Ian Watt, The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Field-
ing, London: Chatto och Windus, 1957, s. 9–37. 
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2.2.1 Vittnandet som retorisk funktion 
Hur ser det då ut med dagstidningsreportagets rötter? Denna inriktning av 
genren uppstod alltså i korsdraget mellan den moderna pressens framväxt 
och de krafter som formade realismens och naturalismens romaner. Många 
kända författare medverkade i tidningarna som reportrar; flera av dem räknas 
samtidigt till centralgestalterna för den realistiska romanens genombrott, 
som Charles Dickens och Honoré de Balzac. Oavsett om de skrev litteratur 
eller journalistik rörde de sig ute bland vanligt folk i de större städerna och 
iakttog allt som kom i deras väg. ”Å flanere var både en vitenskap och en 
nytelse”, skriver Jo Bech-Karlsen om Balzacs metod att samla stoff. Han 
menar att flanören som en egen reportertyp uppstod med Balzac.154 Britt 
Hultén understryker hur en naturalist som Émile Zola några decennier senare 
arbetade likt en reporter; han dokumenterade autentiska miljöer genom att 
alltid vara utrustad med anteckningsbok och penna när han strövade runt.155  

Flanörreportern var med andra ord på plats i verkliga miljöer som ett 
vittne. Hon nedtecknade sedan sina iakttagelser så att en vittnande position 
följde med in i texten, i form av sceniska inslag. Samtidigt höll berättaren i 
sådana reportage oftast inte tyst; gestaltande scener (mimetisk framställning) 
förekom, men blandades i det tidiga tidningsreportaget med flitigt redovi-
sade kommentarer från en synlig berättare. Eller, annorlunda uttryckt, obser-
vation och kommentar gick hand i hand.156 Efter en reportageresa i London 
för Aftonbladet 1851 skildrar Fredrika Bremer industrialiseringen: 

Solen sken gladeliga när jag reste genom manufakturdistrikterna, såg deras 
klungor av städer och förstäder, deras rykande pelare och pyramider uppsti-
gande öfverallt öfver de vida fälten – såg glödande eldsvalg öppna sig ur jor-
den, såsom vore den i brand – ett rikt och underligt pittoreskt skådespel, 
påminnande om eldsdyrkarne – forntidens och nutidens – och deras altaren. 
Men jag hörde barnens klagande rop från faktorierna, ropen som den offent-
liga rösten låtit utgå i verlden, ropen från barnen, dessa små som föräldrars 
och fabrikanters vinningslystnad tvingade att offra lif och glädje och helsa i 
machinernas verkstäder, barnen som jagades upp ur sina sängar, barnen som 
lades ned i dessa sängar som aldrig blefvo svala – barnen som jägtades och 
slogos tills de sjönko ned medvetslösa i döden eller i fånighet – den lefvande 
döden – jag hörde barnens jemmerrop, som Elisabeth Barrett tolkat i gripande 
sång; och de rika manufaktursdistrikterna med deras städer, deras eldpelare 
och pyramider syntes mig som ett ofantligt Molochs-tempel, der Englands 
mammonsdyrkare offrade äfven barnen i afgudens glödande armar, barnen, 
jordens hopp och ljufvaste, skönaste glädje!157 

                                                        
154 Bech-Karlsen, 2000, s. 65. Se även Gerald Prince, ”A Point of View on Point of View or 
Refocusing Focalization” i New Perspectives on Narrative Perspective, s. 45. 
155 Britt Hultén, ”Men rebellerna komma”: Det sociala reportaget, litteraturen och journali-
stiken, Stockholm: JMK skriftserie, 1992, s. 16–17. 
156 Se till exempel Steensen, 2013. 
157 Fredrika Bremer, ”England om hösten 1851”, Aftonbladet 02.01.1852. 
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I passagen övergår den upplevande reporterns inledande, sceniska observa-
tion i kommentar, som övergår i öppen polemik. Det här ögonvittnet vill 
något mer än att återge sina iakttagelser; hon har ett ärende. Innan Zola blivit 
förebild och föregångare för vad Hultén valt att kalla det sociala reportaget 
möter vi en reporter som tar på sig ”det naturalistiska programmets krav på 
att skildra människors villkor, inventera nöden och utsattheten”.158  
     Här ser vi två av de kännetecken som etablerades inom realismens berät-
telser när det gäller innehåll och berättarteknik: vanliga (utsatta) människors 
livsvillkor beskrivs samt en antydan till sceniskt berättande/mimetisk fram-
ställning. Texten är visserligen inte förankrad i en specifik scen, utan tycks 
främst sammanfatta reporterns intryck från olika tillfällen. Däremot är kopp-
lingen tydlig till en flanör eller ett vittne: ”jag [...] såg [...] såg” och ”jag 
hörde” återfinns i avsnittet och är uttryck som kommer tillbaka på flera stäl-
len i reportaget som helhet.  
     Vittnandet som en retorisk funktion går alltså att identifiera i detta tidiga 
tidningsreportage. Så småningom skulle funktionen komma att utvecklas 
mot ett allt tydligare fokus på gestaltning av specifika ögonblick. Men fak-
tum är att man redan under första halvan av 1800-talet kan hitta enstaka tid-
ningsreportage som rymmer scener och är detaljrika. I vad som räknas som 
det första svenska dagstidningsreportaget159 skildrar Georg Scheutz 1819 
rättegångsförhandlingarna i ett uppmärksammat mål vid tingsrätten i Wax-
holm. Avsnittet nedan beskriver tingssalen, ögonblicket innan rättegången 
startar. (Berättarens kommentarer har kursiverats av mig.)                 

Kort därefter skulle tinget börjas, och vi skyndade till stället. Tingssalen är li-
ten; omkring 12 till 14 alnar i fyrkant, och därav borttager skranket framför 
domstolen ungefär en fjärdedel; i det återstående av rummet kunna således 
mellan 140 á 150 personer rymmas: denna plats blev också överfylld, samt 
förstugan även; jag förstår ej varifrån en sådan mängd människor i hast kom. 

Nämnden hade redan intagit sina stolar innanför skranket. Dessutom stodo 
bredvid domstolen, till höger, en häradshövding Kindelius, tillförordnad av 
justitie kanslern att å hans vägnar följa Värmdömålen med sin uppmärksam-
het, och en borgmästare samt landsfiskal Carelli, tillförordnad av landshöv-
dingeämbetet i Stockholms län att vara aktor mot kapten Leyonmark. 
Kaptenen befann sig på vänstra sidan om domstolen, ävensom en advokat-
fiskal Hortulan, biträde i rättegången för sin systerson, vilken blivit anklagad 
såsom protokollsförande vid den mot kapten Leyonmark angivna orolighets-
stiftning. Och alla dessa personer förblevo stående under hela den följande 
aktionen. 

                                                        
158 Zola ansåg att fiktionen inte räckte för hans ambition att skildra verkligheten, och han 
växlade fram och tillbaka mellan rollen som reporter och författare, skriver Hultén, som ser 
Zola som föregångsgestalt för reportrar som skrev eller skriver samhällsreportage med syfte 
att påverka, se Britt Hultén, 1995, s. 10. 
159 Pressens profiler, s. 39. 
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Efter en stund inkom professorn (en figur, som skulle vara ett studium för 
målare) och hämtade åtskilliga papper ur häradshövdingens rum, samt lade 
dem på rättens bord. Straxt därefter inträdde domaren [...]160  

 
Här tar berättaren inte samma plats som i Bremer-exemplet. Bortsett från i 
de två kursiverade formuleringarna avstår han helt från personliga kommen-
tarer. Nödvändiga bakgrundsfakta redovisas nyktert. Det sceniska inslaget är 
främst av beskrivande karaktär, det vill säga inte mycket händer med undan-
tag för ”vi skyndade” på första raden och det lilla händelseförloppet i sista 
stycket. (Detta ändras dock längre fram i texten när rättegångsförhandlingar-
na återges, replik för replik.) Däremot är berättaren mån om att framhålla 
preciserade detaljer i form av siffermått, positionsangivelser, namn på alla 
personer liksom vad som äger rum i tur och ordning. 

2.2.2 Mimesis som framställningsform 
En nedtonad berättare, som lämnar utrymme för mimetisk framställning, 
ligger i linje med utvecklingen inom romanen under 1800-talets första hälft. 
Man kan säga att när realismen växte fram retirerade berättaren allt mer från 
positionen som en självständig instans. I varje fall från en synbart självstän-
dig instans, menar Wayne C. Booth, som lyfter fram att förändringen bott-
nade i ett byte av narrativ strategi. Booth talar om ”Exit Author” och ”The 
Uses of Authorial Silence”, samt om att verklighetsupplevelsen skulle bäras 
fram av en narrativitet som verkade utan att synas.161 Detta kunde bland an-
nat ske genom att författaren skrev i en scenisk form där skeenden och dia-
log representerades utan någon synbar förmedlande agent.  

Reportagen av Bremer och Scheutz rymmer båda inslag av mimetisk 
framställning. Låt oss nu undersöka den teoretiska grunden för denna fram-
ställningsform. I förra kapitlet använde jag mimetisk framställning och sce-
nisk framställning som synonyma begrepp. Booth kallar denna 
framställningsform för showing, till skillnad från telling, som betecknar en 
form där berättaren är tydligt synlig.162 Gérard Genette kom att återinföra 
Platons begrepp mimesis och diegesis för de två teknikerna.163 Diegesis inne-
bär att någon berättar något för någon. Då märks en tydlig berättare, som 
tycks vända sig direkt till läsaren med resuméer och kommentarer av olika 
slag. Mimesis avser att härma, imitera. Att direkt imitera människors hand-

                                                        
160 Georg Scheutz, ”Scener på Vaxholm den 3 september 1819”, Anmärkaren, 11.09.1819 och 
06.10.1819, citerat ur Pressens profiler, s. 47. 
161 Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction (1961), Chicago: The University of Chicago 
Press, 1983 s. 40,  s. 50 och s. 271. 
162 Begreppen blev allmänt kända genom Henry James, som inspirerats av liknande begrepp 
från Percy Lubbock. James ansåg att showing var den artistiskt överlägsna framställningsfor-
men, något som Booth vill problematisera, se till exempel Booth, s. 8.  
163 Genette, 1980, s. 162. 



58 

lingar, utan att återberätta dem med ord, kan ske i former som film eller 
drama. I den bemärkelsen är ingen text mimetisk. En författare kan dock 
skriva på ett sätt som efterliknar en direkt imitation. Detta sker då i form av 
”scener” med handling och dialog.164 Läsaren kan ta del av yttre händelser, 
ofta också av karaktärers inre liv, utan att lägga märke till någon berättare. Ju 
mer direkt ett internt perspektiv framställer en karaktärs tankar och känslor, 
desto mer mimetisk blir framställningen. För ett externt perspektiv gäller att 
framställningen blir som mest mimetisk när den tycks bestå av ren observa-
tion.165  
     Här följer ett utdrag ur ett reportage där ”vittnespositionen” är särskilt 
tydlig. Exemplet beskriver vad en betraktande (vittnande) reporter ser fram-
för sig. Passagen är hämtad ur Gustaf Hellströms skildring från de franska 
skyttegravarna under första världskriget.  

 Jag sätter periskopet för ögonen. Allt jag ser är en förkolnad slottsruin till 
vänster, en park med avskjutna träd till höger, en halv meter hög kalkbank 
framför dem – tyskarnas skyttegravar – och mellan dem och oss en gräsplan, 
där stängseltråden sträcker sig från vårt bröstvärn till deras, ett ogenomträng-
ligt, meterhögt metodiskt ordnat virrvarr av stolpar och järntråd och långa 
spetsiga taggar. 
     Det är allt! 

Nej, det är inte allt. Ty i stängseltråden, en tio meter från oss, hänga liken 
av tre soldater. Deras uniformer äro sönderslitna av taggarna och deras ansik-
ten – deras ansikten äro borthackade av korpar.166 

 
Denna gång saknas både öppet värderande kommentarer från en berättare, 
som hos Bremer, och bakgrundsfakta, redovisade av en berättare, som hos 
Scheutz. En mimetisk framställningsform fungerar så att läsaren tycker sig 
”uppleva de berättade händelserna här och nu, i mer eller mindre nära an-
slutning till karaktärernas perspektiv”, skriver Christer Johansson.167 I denna 
scen är det den upplevande reporterns iakttagelser som i en direkt form tycks 
förmedlade till läsaren. Ingen berättare ställer sig i vägen för intrycket av 
omedelbarhet. Detta resulterar i att textens fokus ligger på ögonblicket, inte 
på en berättare som i efterhand försöker att minnas hur allt gick till. (Jämför: 
                                                        
164 Dialog är dock i sig själv genuint mimetisk, så länge replikerna är ordagrant återgivna. 
165 Så ser grundprincipen ut för samband mellan styrkan i ett perspektiv och framställnings-
formen, enligt både Genette och Chatman. I praktiken gör dock författaren nyanseringar med 
avseende på att även ett till synes urskillningslöst återgivande av rörelser och föremål måste 
styras av kompositions- och dramaturgiska principer för att kunna tolkas på ett meningsfullt 
sätt av läsaren. Detta utvecklas av Thor Grünbaum, ”Handling i narratologien, litteraturen og 
livet”, Kultur og Klasse 101, 2006, s. 122–138.  
166 Gustaf Hellström, ”Vid gränsen till ingen mans land”, Dagens Nyheter, 15.08.1915, citerad 
ur Gustaf Hellström, 1½ mil härifrån står världens största slag: Gustaf Hellström i första 
världskrigets Frankrike, Gustaf Hellström-sällskapets skriftserie 2, red. Lennart Leopold och 
Sigurd Rothstein, Visby, Nomen: 2014, s. 158–159.  
167 Johansson, s. 293. 



59 

”Än i dag kan jag påminna mig den känsla av vild panik som grep mig den 
där gången då jag såg att liken saknade ansikten.”)  
     Visserligen pekar enstaka språkliga markörer hos Hellström mot reflek-
tioner som en berättare kan ha gjort senare (uttrycket ”metodiskt ordnat”, 
utropstecknet i ” Det är allt!”, de känslosamma upprepningarna i ”Nej, det är 
inte allt” och ”deras ansikten”). Men detta skulle lika gärna kunna kopplas 
till det upplevande jaget. Oavsett tolkning förstärker uttrycken stundens upp-
levelse snarare än ett ”efteråt”. 
     En intressant skillnad mot en sakprosagenre som självbiografin kan note-
ras. Trots att scenens jag upplever något och reagerar känslomässigt på sina 
upplevelser är han främst en iakttagare, såsom Elveson föreskriver i sin gen-
redefinition. Memoarförfattaren gör vanligtvis sig själv till deltagare och 
filtrerar det mesta genom sina egna tankar och känslor. Ögonvittnet, däre-
mot, kan komma med personliga reflektioner men i så fall främst för att be-
lysa textens ämne. Den fysiska reportern bakom Hellströms reportage har 
varit på plats och iakttagit, inte deltagit, i det tröstlösa ställningskrig berättel-
sen som helhet ger glimtar från. Det rör sig om en nyansskillnad men en 
betydelsebärande sådan, vill jag hävda. I texten har sedan iaktta-
garens/vittnets position förvandlats till ett seendets huvudsakligen externa 
berättarperspektiv. Uttryckt annorlunda: Det är beskrivningen som är central, 
inte att reportern blir berörd. Läsaren ”ser” vad texten vill få oss att se. Den 
upplevande reporterns blick, som vi erbjuds att dela, tycks vara reducerad till 
funktionen att betrakta; jaget/vittnet blir till en förlängning av det periskop 
som sätts för hans ögon.  
     Booths begrepp ”Realistic Illusion” skulle kunna uppfattas som att förfat-
tare lurar sina läsare att uppfatta något som inte finns.168 Man kan diskutera 
denna terms relevans för fiktionslitteratur, men för reportagets del tror jag att 
den leder vilse. Reportrar skapar ju inte fiktion som ska simulera upplevel-
sen av verkliga förhållanden i största allmänhet. I stället söker de en narrati-
vitet för att gestalta upplevelsen av vad de faktiskt har bevittnat, som i 
Hellströms citerade reportage. Naturligtvis är objektiva intryck från en speci-
fik verklighet omöjliga att återge. Men även om urval och form är subjektiva 
förblir reportaget ett autentiskt vittnesbörd. Det förefaller därför mer rimligt 
att uppfatta reportagetexter som olika representationer av specifika skeenden 
på specifika platser vid specifika tidpunkter.  

2.2.3 Verklighetseffekt med dubbel funktion     
Gustaf Hellströms text är inte bara uppbyggd som en observation, den är 
också rik på miljödetaljer (en förkolnad slottsruin, avskjutna träd, stängsel-
tråden och liken, med lika exakt angivna som makabra preciseringar). Låt 
oss därmed fortsätta med detaljerna. I den litterära realismens romaner dra-
                                                        
168 Booth, s. 40. 
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matiserades scenerna och ordnades kronologiskt, och de smyckades ofta med 
ett överflöd av yttre detaljer. Plötsligt fick detaljer en annan funktion än tidi-
gare. De var inte av allegorisk karaktär utan högst konkreta, och de behövde 
inte längre komma till användning i berättelsen. I Den blå tvålen beskriver 
Sara Danius hur Gustave Flaubert, i novellen Ett enkelt hjärta, nämner en 
blå tvål i tjänstekvinnan Félicités sovrum:  

Flaubert nämner den bara en gång, den där tvålen, och återkommer aldrig mer 
till saken. Den används inte. Den fungerar inte som Tjechovs gevär – Tjechov, 
samtida med Flaubert, menade att om en författare beskriver ett rum och säger 
att det hänger ett gevär på väggen, måste han eller hon också se till att avfyra 
det. Annars har geväret inget där att göra. Men tvålen, ja, Flaubert bryr sig 
inte om att avfyra den. Den får ligga där den ligger.169  
 

 Det var också viktigt i realismens berättelser att detaljerna var noga precise-
rade. Det räckte inte med en blomma, ett par byxor eller ett hus. I stället 
behövdes en utmejslad exakthet. En sådan kunde uppnås på två sätt. Anting-
en kunde författaren ingående beskriva föremålens karaktär genom att 
skildra hur de kunde förnimmas med olika sinnen. Eller också byttes sinn-
lighet mot närmast kliniska redogörelser. I den längre passage där Flaubert 
nämner en blå tvål räknar han upp föremål efter föremål i tjänstekvinnans 
sovrum; Danius talar om ”en nykter katalog som hämtad ur ett bouppteck-
ningsprotokoll”.170  

Om detaljerna inte fyllde någon funktion i intrigen, vilket var i så fall de-
ras syfte? När Gerald Prince belyser olika aspekter av narrativitet analyserar 
han i ett särskilt kapitel betydelser av det icke-berättade (disnarration). I det 
sammanhanget tar han även upp vad som händer när det förväntat ”oberät-
tade” plötsligt berättas. När detaljer ges plats i en berättelse, inte för att de är 
betydelsefulla utan för att de är betydelselösa. Just detta är mycket vanligt i 
både äldre och nyare reportage. Kanske är skribenten ute efter att fånga en 
atmosfär av vardaglighet och beskriver därför odiskade koppar, en kvar-
glömd tidning, etcetera. Princes förklaring till samma tendens i fiktion tange-
rar Booths resonemang om att skapa en illusion hos läsaren av att, i så direkt 
form som möjligt, uppleva en verklighet.171 Det här är något som även Ge-
nette berör, apropå mimetisk återgivning utan urval, alltså där inga detaljer 
tycks ha valts bort. Han menar att funktionen är att ge intryck av direkt liv.172  

Det som Prince och Genette beskriver har av Roland Barthes försetts med 
en särskild beteckning: verklighetseffekten. Den syftar på yttre detaljer, som 
är betydelselösa för intrigen men återges som ett medel för att etablera verk-

                                                        
169 Sara Danius, Den blå tvålen, Stockholm: Bonniers, 2013, s. 11–12. 
170 Ibid., s. 11. 
171 Gerald Prince, “The Disnarrated”, Narrative as Theme: Studies in French Fiction, Lincoln: 
University of Nebraska Press, 1992, s. 28–38. 
172 Genette, 1980, s. 165. 
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lighetstrohet.173 Från och med den litterära realismen menar Barthes att reg-
lerna ändrades för signifikation, hur ett betecknande går till. I äldre romaner 
betecknade enskilda konkreta detaljer någonting mer och större än sig själva. 
Under den litterära realismen fick man vad Barthes kallar en ”tecknets upp-
lösning”. Vissa utvalda ting skulle ge sken av att referera till verkligheten i 
direkt form, till synes utan att beteckna något, och på så sätt skapa en ”refe-
rentiell illusion”.174 Läsaren skulle inbjudas att föreställa sig att de platser 
som gestaltades var eller snarare skulle kunna vara verkliga.  

I reportagetext är det dock en specifik och inte en sannolik verklighet som 
ska återges. Min slutsats blir att de preciserade, yttre detaljerna i ett repor-
tage fyller en dubbel funktion. Precis som i fiktion ska de vara verklighets-
liknande och, tillsammans med den mimetiska framställningen, förmedla 
närvarokänsla i de gestaltade scenerna. Men de ska också etablera en jour-
nalistisk trovärdighet kopplad till den specifika plats och det specifika till-
fälle som reportaget berättar om. Resonemanget om verklighetseffekten får 
därför en utvidgad betydelse för journalistiska berättelser. Reportern Göran 
Rosenberg beskriver den här sortens detaljer som att de ”utgör i regel inte en 
berättelses faktamässiga stomme, de är inte till för att underbygga dess cen-
trala påståenden. De är till för att underbygga dess trovärdighet.”175   
     Preciserade detaljer stärker med andra ord det journalistiska kontraktet 
med läsaren, och detta oavsett om det rör sig om ett visst bilmärke eller så-
dant som är motsatsen till vardaglighet, till exempel förödelsen i ett bombat 
kvarter mätt i siffror. När Barbro Alving rapporterar från det nedslagna upp-
roret i Budapest 1956 beskriver hon: ”Gatan ligger i kvarteren strax bortom 
Kiliankasernen, där de värsta striderna rasade, en enkel gata med småhus för 
småfolk, 27 tanks sköt i fyra dygn här, ett hus fick över 30 fullträffar, flera 
brann i ett par dagar.”176 Draget av autenticitet hjälper här även till att eta-
blera närvarokänsla; ju fler preciserade detaljer som återges, med desto 
större auktoritet kan journalisten hävda: ”Ni kan tro mig, jag var där, i just 
det kvarteret, hör bara på min detaljkännedom”.177  
     Hur är det då med själva mängden, överflödet? Det kan å ena sidan ta sig 
uttryck i kliniska uppräkningar, å andra sidan i ingående, sinnliga beskriv-

                                                        
173 Roland Barthes, ”L’effet de réel”, Communications 1968:11, s. 84–89, här refererad från 
en norsk översättning, se Roland Barthes, ”Virkelighetseffekten”, övers. Karin Gundersen, 
Basar 1980: 4, s. 28–33.  
174 Ibid., s. 33. 
175 Göran Rosenberg, Tankar om journalistik, Stockholm: Prisma, 2000, s. 62–63.  
176 Barbro Alving, ”Folket spottar på kommunismens tidningsbuntar”, Dagens Nyheter, 
09.12.1956, citerad ur Barbro Alving, ”Budapest en stad i sorgflor”, Klipp ur nuets historia, 
Hedemora: Gidlunds, 1982, s. 258. 
177 Detta stöds av hur Tom Wolfe understryker detaljernas betydelse för den ”nya realismen” 
han utnämner new journalism till i det som har kommit att uppfattas som ett ”manifest” för 
denna riktning, se Tom Wolfe, ”Part One: The New Journalism”, The New Journalism with an 
Antology, red. Tom Wolfe och E. W. Johnson, New York: Harper & Row, 1973, s. 15–68. 
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ningar som ger tingen liv, genom färger, egenskaper, rent av genom att bli 
subjekt i språkets satsbyggnad. Danius citerar Flaubert, mästare i det sist-
nämnda, och presenterar otaliga exempel på att i romanen om Emma Bovary 
är det inte Emma som agerar utan hennes hår, hennes kindknotor, hennes 
tänders pärlemor eller hennes profil fångad av ljuset. Liknande konstruktion-
er kan även förekomma i reportage. I ett av reportagen i Stig Dagermans 
Tysk höst från 1946 åker reportern med ett överfullt tyskt tåg. Människor 
ombord på tåget är hungriga, svettiga, trötta. (Satser där föremål gjorts till 
subjekt har kursiverats av mig.) 

Det finns i Tyskland ett slags krisficklampor som man oupphörligt måste 
trycka in bottnen på för att få ljus, ett gult stötvis kommande ljus, och lampan 
surrar som en humla medan den motvilligt släpper ifrån sig sitt ljus. Plötsligt 
börjar alltså en lampa surra i mörkret nere vid en bänk, och alla som kan tit-
tar dit och ser att den lyser på en handflata, en ung kvinnas hand, och i den 
handen ligger ett äpple. Ett stort grönt saftigt äpple, ett av Tysklands största 
äpplen. Det blir alldeles tyst i kupén och det är äpplet som gör det, det är så 
ont om äpplen i Tyskland. Och äpplet ligger där på handflatan och kan inte 
annat, men så slocknar lampan och i den andlösa tystnaden efter mörkret hörs 
det förfärande tydliga ljudet av ett bett, den unga kvinnan har bitit i sitt äpple. 
Det surrar från lampan igen och så ligger äpplet som nyss, klart belyst i han-
den.178                   

 
I stycket finns en rad stilfigurer som gör texten suggestiv: upprepningen av 
nyckelord; besjälningen av föremål; kontraster mellan ljus och mörker samt 
mellan tystnad och ljud. Det jag särskilt vill lyfta fram (se mina kursivering-
ar) är hur lampan, äpplet och ljudet av bettet blir subjekt i satsbyggnaden och 
därmed aktörer i ett alldeles eget miniatyrdrama, som utspelar sig när repor-
tagets egentliga handling (en ung pojke åker tåg med reportern) tillfälligt har 
hejdats.   
     Danius teori är att ett överflöd på miljödetaljer, liksom en personifiering 
av ting, inte ”avbildar” utan ”synliggör” världen, ett uttryck som hon med en 
ordlek omvandlar till ”sinnliggör”. Jämfört med att avbilda finns en betydel-
seskillnad; att göra världen synlig innebär med hennes resonemang att aktivt 
påverka vad betraktaren får syn på.  
     Låt oss fortsätta med överflödet, i båda aspekterna av detaljrikedomen. 
Vilka processer sätter det igång hos mottagaren? En sak är när enskilda fö-
remål nämns i förbigående och utan att preciseras, då kanske vi inte ens 
märker dem. Men när antingen föremål förtecknas i långa uppräkningar eller 
när de beskrivs detaljerat, då händer något med läsningen. Det är först när 
konkretionen går till överdrift som den blir synlig för en åskådare, skriver 
Danius och talar, med referenser till Theodor Adorno, om att ”suggerera” 

                                                        
178 Dagerman, 126–127.  
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konkretion.179 I ett sådant sammanhang avser mimesis vad vi tycker oss se. 
Danius gör många jämförelser med impressionistiska målare, vars färgteknik 
bygger just på att genom ett överflöd få betraktaren att tycka sig se vissa 
motiv.  
     Hos Booth heter det att den förmedlade bilden bygger på retoriska stil-
grepp i form av förstärkning, att något skruvas upp. Enligt honom skulle den 
”realistiska illusionen” i romanen ges en intensitet (”intensity of realistic 
illusion”) som överträffade sin verkliga förlaga och som förutsatte en mycket 
medveten narrativ teknik.180 Booth refererar till Henry James, som menade 
att detta bara är möjligt med en frånvarande berättare (showing, mimetisk 
framställning). Den berättarinstans som trots allt finns bakom berättelsen 
måste vara som en spegel som varken ”vet” eller ”känner” något, utan bara, 
med ett alldeles klart sinne, reflekterar vad som händer.  Men för att skapa 
denna nödvändiga intensitet – Booth talar om ”dramatisk livlighet” (”drama-
tic vividness”), och att ”förhöja verkligheten” (”heighten reality”) – krävs 
narrativa strategier.181 Och dessa är alltid frukten av en osynlig instans 
mycket medvetna val. Så, konstaterar Booth, även om showing som fram-
ställningsform inte bygger på en öppet allvetande berättare finns en sorts 
osynlig allvetare bakom strategierna, bakom gestaltningen. Booth omnämner 
ibland denna instans som den implicita författaren men oftare författaren. 
Med mitt synsätt har vi att göra med regi eller en regissör, något som jag 
utvecklar i nästa kapitel.  
     Precis som verklighetseffekten kan effekten av ett överflöd ha en dubbel 
betydelse i reportaget. Här följer ett exempel: George Orwell tog under en 
period på 1930-talet arbete i slitsamma yrken i London och Paris. Han skrev 
sedan en samling socialreportage om människorna och arbetsvillkoren som 
han kommit i kontakt med. I ett av reportagen gestaltar han en typisk arbets-
dag för anställda i köket på ett franskt hotell. Det rör sig den här gången inte 
om en specifik scen utan en iterarisering, det vill säga skildringen bygger på 
erfarenhet från flera tillfällen. 

 
At eight a sudden banging and yelling would break out all through the base-
ment; bells rang on all sides, blue-aproned men rushed through the passages, 
our service lifts came down with a simultaneous crash, and the waiters on all 
five floors began shouting Italian oaths down the shafts. I don’t remember all 
our duties, but they included making tea, coffee and chocolate, fetching meals 
from the kitchen, wines from the cellar, and fruit and so forth from the dining-
room, slicing bread, making toast, rolling pats of butter, measuring jam, open-
ing milk-cans, counting lumps of sugar, boiling eggs, cooking porridge, 
pounding ice, grinding coffee – all this for from a hundred to two hundred 
customers. The kitchen was thirty yards away, and the dining-room sixty or 
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seventy yards. Everything we sent up in the service lifts had to be covered by 
a voucher, and the vouchers had to be carefully filed, and there was trouble if 
even a lump of sugar was lost. Besides this, we had to supply the staff with 
bread and coffee, and fetch the meals for the waiters upstairs. All in all, it was 
a complicated job.  

I calculated that one had to walk and run about fifteen miles during the 
day, and yet the strain of the work was more mental than physical. Nothing 
could be easier, on the face of it, than this stupid scullion work, but it is aston-
ishingly hard when one is in a hurry. One has to leap to and fro between a 
multitude of jobs – it is like sorting a pack of cards against the clock. You are, 
for example, making toast, when bang! down comes a service lift with an or-
der for tea, rolls and three different kinds of jam, and simultaneously bang! 
down comes another demanding scrambled eggs, coffee and grapefruit; you 
run to the kitchen for the eggs and to the dining-room for the fruit, going like 
lightning so as to be back before your toast burns, and having to remember 
about the tea and coffee, besides half a dozen other orders that are still pend-
ing, and the same time some waiter is following you and making trouble about 
a lost bottle of soda-water, and you are arguing with him.182  
 

De många sysslorna och arbetsmomenten förtecknas, upprepas, varieras 
tillsammans med uppräkningar av frukostingredienser och olika siffermått. 
Beskrivning och gestaltning går i varandra, och överflödet eller detaljrike-
domen märks både i de uppräknande inslagen under arbetsdagen och i de 
exakta angivelserna. Genom narrativiteten väcks, eller ”suggereras” om man 
så vill, en känsla av stress, av att inte hinna hämta andan mellan alla uppgif-
ter som måste utföras. Men reportern (eller regissören) är inte ute efter att 
efterlikna arbetsvillkor för hotellkökspersonal i största allmänhet. Hans syfte 
är att återge något autentiskt, att berätta om exakt det kök reportern själv 
arbetade i under exakt den period då han tillhörde personalen. Det under-
stryks bland annat av de arbetskamrater som han ger namn eller smeknamn 
och vars egenheter han beskriver på andra platser i texten. Än en gång kan vi 
se hur verklighetseffekten samspelar med en representation av en given 
verklighet, inte med en gestaltning av något verklighetsliknande, som i en 
roman. Precis som i varje reportage etablerar detta samspel ett trovärdighets-
anspråk som kan knytas till det journalistiska kontraktet.  

2.2.4 Verklighetstrohet gentemot det inre 
Verklighetstrohet skulle inte bara förmedlas på ytan under den litterära real-
ismen. I epokens romaner skulle även människors inre gestaltas på ett sken-
bart autentiskt sätt. Här har vi kommit fram till det som Monika Fludernik 
omnämner som en ”medvetandescen”.183 Romanfigurers medvetanden skulle 
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speglas med psykologisk trovärdighet, samtidigt som relationer lyftes fram i 
intrigen och gärningar ansågs kunna ha känslomässiga motiv.  
     Just inblickar i människors tankar och känslor var sällsynt i reportaget 
långt in på 1900-talet. I större skala började detta stilgrepp tillämpas först i 
och med new journalisms intåg på reportagescenen i 1960-talets USA. Då 
dök texter upp som byggde på rekonstruktion som journalistisk metod och 
som berättades i tredje person.184 Denna typ av reportage är sekundärt vitt-
nande, men fortfarande är de ett uttryck för reporterns vittnande uppdrag. 
Rekonstruktionen kan gälla både yttre och inre scener, och bygga på olika 
typer av skriftliga och muntliga andrahandskällor. Ett exempel på båda ty-
perna av rekonstruktion finns i följande utdrag ur Truman Capotes In Cold 
Blood, berättelsen om hur en hel familj rånmördades på landsbygden i ame-
rikanska Kansas:  

Dick dropped the binoculars into a leather case, a luxurious receptacle ini-
tialled H. W. C. He was annoyed. Annoyed as hell. Why the hell couldn’t Per-
ry shut up? Christ Jesus, what damm good did it do, always dragging the 
goddam thing up? It really was annoying. Especially since they’d agreed, sort 
of, not to talk about the goddam thing. Just forget it.185  

 

Första meningen rekonstruerar i en yttre scen hur den ena mördaren, Dick, 
lägger kikaren i sitt fodral (notera den trovärdighetsskapande preciseringen 
genom initialerna). Därefter rekonstrueras i en inre scen hur arg han känner 
sig på den andra mördaren, Perry. Det inre perspektivet förstärks genom att 
hans tankar i ögonblicket återges med hans egna ord i form av fri indirekt 
anföring. 

Låt oss återvända till Gustaf Hellströms reporter där han står vid sitt pe-
riskop i första världskrigets Frankrike (se 2.2.2). I den här scenen utgör han 
själva sinnebilden för ett ögonvittne. När Peter Brooks i sin Realist Vision 
ska beskriva 1800-talsrealismen som idéströmning lyfter han särskilt fram 
synsinnet, konstaterar Danius. Hon tolkar Brooks idé om realismen som att 
realismen ”bygger på ett slags ögonvittnesestetik. Den som har sett något 
med egna ögon och som dessutom kan beskriva de konkreta omständighet-
erna, helst i sinnlig detalj, står i ett nära förhållande till sanning, kunskap och 
vetande”.186 Själv distanserar hon sig från tolkningen att den sortens beskriv-

                                                        
184 Se till exempel Eason. 
185 Truman Capote, In Cold Blood: A True Account of a Multiple Murder and Its Conse-
quences (1965), London: Penguin, 2016, s. 115. I ett förord, se “Acknowledgements”, 
garanterar Capote äktheten i sin framställning med följande formulering: ”All the material in 
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result of interviews with the persons directly concerned, more often than not numerous inter-
views conducted over a considerable period of time.” 
186 Danius, s. 67. Se även Peter Brook, Realist Vision, New Haven: Yale University Press, 
2005. 
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ningar skulle kunna förmedla verkligheten sådan den är. Däremot innebär de 
en viss teknik för avbildning, där ”beskrivning, konkretion och synliga en-
skildheter” är det centrala.187  

Frågan är om Danius tolkning av Brooks inte skulle passa ännu bättre 
som programförklaring för det klassiska reportaget. Medan en ögonvittnes-
position i en realistisk roman är en retorisk konstruktion, en presentations-
metod för att återge hur verkligheten skulle kunna upplevas, är den i ett 
reportage både ett stilmedel för hur innehållet presenteras – och därmed på 
vilka sätt läsaren uppfattar det som skildras – och en beskrivning av hur den 
fysiska reportern har gjort sina iakttagelser. Uttrycket betecknar alltså för 
reportagets del både en faktisk arbetsmetod och en presentationsform. På så 
vis skulle det kunna åskådliggöra en förståelseram för alla reportage som 
direkt eller indirekt är gestaltade i det självupplevdas form (primärt vitt-
nande). Idén om ett ögonvittne placerar sig därmed i skärningspunkten mel-
lan de två lässtrategier som jag menar aktiveras av sådana reportage: att både 
tillägna oss kunskap om världen och leva oss in i de skildrade händelserna.188 
     Som vi har sett nöjer sig dock inte Danius med Brooks beskrivning.  För 
realismens gestaltningstekniker inom både konst och litteratur väljer hon 
metaforen ”fönster”. Fönstret använder hon sedan för resonemang om en 
viss vy, ett utsnitt, en inramning av det sedda. Ibland består dessa ”inram-
ningar” av extrema närbilder, som i Dagermans äppelscen. Den som driver 
en sådan teknik längst av realismens författare menar Danius är Flaubert. 
Hans skrivsätt tillhandahåller en bild som i sig själv är en bild – nämligen 
bilden av hur vi ser. Den kan i sin tur delas upp i vad seendet som process 
synliggör (konkretion genom överflöd eller precisering), liksom hur seendet 
som process synliggörs.189 Hon talar om ”observationens ontologi” och ”ob-
servationens fenomenologi” för de två aspekterna.190  
     I det tidigare citerade reportaget av Fredrika Bremer finns inledningsvis 
följande beskrivning: ”klungor av städer och förstäder, deras rykande pelare 
och pyramider uppstigande överallt över de vida fälten – såg glödande 
eldsvalg öppna sig ur jorden, såsom vore den i brand” (mina kursiveringar). 
Här tycks metaforerna särskilt uttrycka hur bostäder, fabriker och skorstenar 
ter sig för betraktarens öga. Lägg särskilt märke till de kursiverade orden, 
som signalerar att bilden är dynamisk, inte statisk. Ett exempel som ännu 
tydligare utgår från varseblivningen som sådan, hittar jag i August Strind-
bergs reportageserie Bland franska bönder från 1886. En scen beskriver vad 
reportern ser när han färdas med tåg genom det franska landskapet: 
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189 Se återkommande resonemang i Danius, 2013. 
190 Ibid., s. 381. 



67 

Nu börja husen antaga den väst-schweiziska karaktären. Stora sambyggare av 
sten med branta tak och ena gavelåsen avstumpad, och med stora inkörsportar. 
Jura syns nu tydligt medan vi äro nere på flodens alluvioner, men snart börjar 
stigningen upp till la Forêt de Chaux, en av Frankrikes vackraste lövskogar. 
Liljekonvaljer blommar i skogskanten och eftermiddagssolen lyser härligt ge-
nom de vårgröna bokarnes, ekarnes och avenbokarnes lätta lövverk. Och om 
icke tåget bullrade, skulle vi höra gökens kuku, gyllingens flyo-flio, liknande 
lärgossarnes signaler på bakgatorna; vi skulle höra järnsparvens (fauvette’s) 
imitationer av näktergalens fulländade kompositioner och bofinkens alltid po-
pulära men väl kortfattade lilla chansonette.191 

 
Texten stannar inte vid att passivt registrera det sedda. I stället gestaltar de 
första raderna hur vittnet/reportern varseblir vad som kan ses genom tåg-
fönstret. Det är alltså själva varseblivningen som registreras; den som är i 
rörelse kan beskriva hur ögat då ser: ”Nu börja husen antaga den väst-
schweiziska karaktären” (min kursivering). Det vill säga passagerarens rö-
relse påverkar synen på ett annat sätt än om tåget hade stått stilla. På samma 
sätt tycks stigningen upp till skogen vara något som ”snart börjar”, medan 
den i själva verket existerar både innan och efter att tåget har passerat.  

Den sista meningen bjuder på en form av hypotetiskt berättande. Detta är 
nära kopplat till hur ett annat sinne, hörseln, fungerar – eller snarare: inte 
fungerar. I stället för att återge det reportern faktiskt hör, nämligen tågbull-
ret, talar berättaren om vad som skulle kunna uppfattas om inte tåget bullrade 
– eller om vår hörsel helt mekaniskt kunde registrera alla ljud, oavsett styrka 
och avstånd. Genom den hypotetiska konstruktionen får berättaren möjlighet 
att breda ut sig, lika detaljerat som poetiskt, i sin beskrivning av de olika 
fågelarternas sång. Notera till sist i avsnittet som helhet hur ett antal ting, i 
Flaubertsk efterföljd, blir aktörer/subjekt i språket (husen, stigningen, lilje-
konvaljer, solen, tåget och indirekt fåglarna). 

2.2.5 Det unika och det generella  
I detta kapitels inledning tog jag upp ännu ett drag som typiskt för den litte-
rära realismen: att berättelserna bokstavligt talat kom ner på jorden. Förbi 
var hjältarnas och sagornas tid liksom ett idealiserat innehåll. Upphöjda hu-
vudpersoner fick lämna plats för vanliga människor, under naturalismen 
gärna fattiga i de nya, framväxande urbana miljöerna. Det nya, menar Sara 
Danius med en referens till Erich Auerbach, ska dock främst förstås som att 
högt och lågt för första gången kunde blandas: ”Nu kunde sonen till en enkel 
snickare mycket väl fungera som den tragiska hjälten i en roman av episka 

                                                        
191 August Strindberg, Bland franska bönder: Subjektiva reseskildringar (1889), citerad ur 
Samlade Verk, 23, red. Per Erik Ekholm, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1985, s. 93. Repor-
tageserien publicerades i olika tidningar med start 1886, innan den gavs ut i bokform. 
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traditioner”, skriver hon apropå huvudpersonen Julien i Stendahls Rött och 
svart.192 
     Frågan är hur vi ska förstå ”vanlighet” tillsammans med mimesis i en 
vidare bemärkelse än en framställningsform. Om den realistiska romanen 
idealiserade det upphöjda och ädla menade Balzac, enligt Danius, att real-
ismen ”också var en sorts idealism, bara omvänd [...] där människan ’sådan 
hon är’ idealiseras i sin fulhet eller dumhet”.193 Inom vissa resereportage och 
sociala reportage kan man träffa på en verklighetsbild som liknar en ideali-
sering i form av schabloner. Det kan ha att göra med att när en reporter ska 
skildra det för honom avvikande finns en risk för exotisering, menar Gunnar 
Elveson. Under en period av 1800-talet var det populärt för västerländska 
reportrar att resa till fattiga miljöer och då se sig som ”resenären i de fattigas 
oupptäckta land”, skriver han, med ett ironiskt lån av en formulering från 
den viktorianske journalisten Henry Mayhew.194  

Det ligger nära till hands att här tänka på Fredrika Bremers tidigare cite-
rade reportage, som väl får sägas rymma en och annan eländesschablon (se 
2.2.1). Fortfarande under 1970-talet, när Elveson arbetade med sin avhand-
ling om det sociala reportaget, menade han att den attityden levde kvar hos 
en del ”i-landsresenärer i u-landsslummen. Även de ter sig som filantropiska 
iakttagare, ibland skrämda, i allmänhet ställda i en absurd åskådarroll inför 
påträngande nöd.”195  
     Möjligen pekar Elveson här på en risk för förenkling som följer med real-
istiska texter i allmänhet och dokumentära texter i synnerhet. Alla sorters 
berättande måste naturligtvis i någon mån bygga på generalisering, och så 
fort man generaliserar rör man sig i gränslandet till stereotypisering. Men 
kanske ligger det något i idén att skriva ”verklighetstroget” som särskilt in-
bjuder till att förmedla klichébilder? Visserligen gestaltar reportagetexten 
specifika ögonblick på specifika platser, men ”specifik” måste inte betyda 
samma sak som ”unik”. Dessutom är den läsekrets som texten riktar sig till 
sällan snävt avgränsad. Ju mer ”genuin” en skribent vill få sin verklighets-
skildring att tyckas vara, desto mer måste texten byggas upp av scener och 
detaljer som en generaliserad läsekrets kan relatera till. Låt oss återvända till 
Monika Fludernik, eftersom detta är en aspekt som hon tangerar.  
     Mimesis hör hemma i hjärtat av den naturliga narratologin, skriver Flu-
dernik. Men inte heller i hennes tappning får detta uppfattas som att verklig-

                                                        
192 Danius, s. 40–41. Se även Erich Auerbach, Mimesis: The Representation of Reality in 
Western Literature (1946), övers. Williard R. Trask, New Jersey: Princeton University Press, 
1968, s. 454–492.  
193 Danius, s. 30. 
194 Elveson, 1979 a, s. 62. Se också Henry Mayhew i förordet till London Labour and the 
London Poor, London, 1861–1862, s. III (förlagsuppgift saknas). 
195 Ibid.  
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heten speglas eller imiteras.196 För henne rymmer begreppet vidare inte nå-
gon ”som om”-konstruktion; läsaren ”låtsas” inte vara på plats i den fiktiva 
världen. I stället ska vi tänka oss att subjektivitet, i bemärkelsen individers 
erfarenheter, representeras på ett sätt som läsaren prövar mot sin samlade 
erfarenhetsbas.197 Det vi då ”känner igen” är vad vi uppfattar som fiktionell 
verklighet, något som vi i ett andra led relaterar till verkliga erfarenheter 
(men inte nödvändigtvis en verklig yttre värld). Detta innebär att mimesis för 
Fludernik alltid går hand i hand med sannolikhet, men också att representat-
ioner av det verkliga är mimetiska bara när de i någon mening är konvent-
ionella och typiserade, det vill säga när de består av en uppsättning klichéer 
om vad som är verkligt, om vad vi kan vänta oss att känna igen som verkliga 
livet-historier.198 Skillnaden mellan generaliserade klichéer och klichéer eller 
konventioner i en mer vardagsspråklig kontext kan tyckas vara stor, men jag 
tror ändå att beröringspunkterna för i alla fall reportagets del har något vik-
tigt att säga om en nödvändig balansgång mellan det generaliserade och det 
unika. 
     För den beskrivna narrativiseringsprocessen citerar Fludernik Wolfgang 
Iser, som talar om läsarens försök att ”översätta fiktionen tillbaka till verk-
lighet” (”translate fiction back into reality”)199. I föregående kapitel menade 
jag att en mimetisk framställningsform i ett reportage fyller samma funktion 
som i en roman vad gäller hur närvarokänsla förmedlas (det journalistiska 
kontraktet tar vi då till oss parallellt). Applicerar vi Fluderniks och Isers 
tankekonstruktion på reportaget skulle man kunna tänka sig att lässtrategin 
blir att ”översätta” en verklighet (reportagevärldens) via igenkännbara for-
mer av berättande tillbaka till en annan verklighet (den som stämmer med 
vår kognitiva förståelsebas). Själva förutsättningen att läsaren ska ”känna 
igen” det han läser infinner sig då kanske mer omedelbart, samtidigt som 
risken för generalisering ökar. 
     Ett intressant exempel på hur verklighetsbilder kan accentueras av käns-
loladdade detaljer/klichéer (jämför med Booths tal om att ”förhöja verklig-
                                                        
196 Fludernik, 1996, s. 35. Notera att den fiktionella verklighet som läsaren ”känner igen” inte 
måste vara kopplad till en yttre, igenkännbar verklighet utan lika gärna kan gälla tankar, 
känslor och beteenden. 
197 Ibid., s. 35.  
198 Ibid., s. 162. Fludernik skriver om typisering: ”Realist texts are, in the standard definitions, 
mimetic texts: they re-present a fictional reality which iconically reflects our image of what is 
real. Yet our understanding of what is real derives precisely from well-worn clichés of what 
should happen, has been known to happen, conventionally does happen, reflecting an array of 
frames and scripts, conventionalized expectations, moral attitudes and common sense notions 
of the agentially and psychologically verisimilar. For this reason verisimilitude and mimesis 
not only go hand in hand, but representations of the real are mimetic only in so far as they are 
typicalized and conventional.”  
199 Ibid., s. 35. Den text som citeras av Iser är Wolfgang Iser The Fictive and the Imaginary. 
Charting Literary Anthropology (1991), Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993, s. 
15. 
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heten”) hittar litteraturvetaren Anita Pluwak när hon söker efter en förklaring 
till att polska Hanna Kralls reportageböcker sålts i miljonupplagor världen 
över. Krall berättar om människor som överlevt Förintelsen och försöker 
samtidigt att i berättelsens form återskapa judiska miljöer i Polen från tiden 
före andra världskriget. Pluwak finner att Kralls böcker går utmärkt att läsa 
som melodramer, i enlighet med Peter Brooks The Melodramatic Imagi-
nation, som bland annat använts för att analysera melodramatiska strukturer i 
fiktionslitteratur, drama och film. Ett av de stildrag som Pluwak lyfter fram 
är vad Brooks kallar ”technique of pressure”, att pressa ut maximal (känslo-
mässig) betydelse ur var och en av de sparsmakat återgivna detaljerna. Kon-
ceptet blir här återhållsamhet varvad med känslosamhet för att göra 
berättelsen melodramatisk.200 
     Även David Herman är inne på att ett visst mått av typisering behövs för 
att en text ska bli en berättelse, eller äga någon grad av berättbarhet (tella-
bility).201 Han utgår inte från samma breda berättelsebegrepp som Fludernik 
men väver i sin teori ändå in att vårt sätt att uppfatta berättelser är beroende 
av mönster för hur vi tillägnar oss kunskap. Herman talar om mentala skript 
(scripts) för hur vi organiserar sekvenser av dynamisk kunskap, alltså en 
sorts inre förprogrammering för hur givna händelser arrangeras till förlopp, 
hur dessa ska förstås liksom hur personer förväntas agera i givna situation-
er.202 I en skriven berättelse är det språket som uttrycker den här typen av 
förståelse, som enligt Herman vilar på en samverkan mellan tre faktorer, 
”linguistic form, world knowledge and narrative structure”.203 Berättbarheten 
menar han ökar när texten handlar om något ovanligt och anmärkningsvärt. 
Samtidigt måste det som berättas gå att tolka utifrån våra skript för det för-
väntade, och det är på den punkten som Herman delar Fluderniks uppfatt-
ning att varje berättelse i någon mån lutar sig mot stereotyper. Med Hermans 
tolkning blir narrativiteten som störst när en författare maximalt förmår att 
utnyttja dynamiken mellan det förväntade/stereotypa och det ovän-
tade/originella. I avsnitt 3.2.4 belyser jag denna balansgång i reportage ge-
nom att diskutera textexempel av reportrarna Günter Wallraff och Ester 
Blenda Nordström. 

                                                        
200 Anita Pluwak i anförandet ”Hanna Kralls litterære strategi ” under seminariet Litteratur 
och Dokument: Öppet seminarium med anledning av 2015 års Nobelpris i litteratur, anordnat 
vid Stockholms universitet den 16.03.2016. Se även Peter Brooks, The melodramatic imagi-
nation: Balzac, Henry James, Melodrama, and the mode of excess, New York: Columbia 
University Press, 1985. 
201 Tellability användes ursprungligen om muntligt historieberättande. Begreppet innebär att 
ett innehåll och/eller en form används för att ge intrycket att något verkligen är värt att be-
rätta: ”features that make a story worth telling, its ’noteworthiness’”. Se Raphaël Baroni, 
“Tellability”, 18.04.2014, The Living Handbook of Narratology, https://www.lhn.uni-
hamburg.de/node/30.html. 
202 Herman, 2002, s. 85–109. 
203 Ibid., s. 90. 
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2.2.6 Sammanfattning och en reflektion 
I det här kapitlet har jag undersökt beröringspunkter för form, stil och inne-
håll mellan reportaget och den typ av roman som växte fram under den litte-
rära realismen. Jag har funnit likheter i ett externt ”ögonvittnesperspektiv” 
och ett sceniskt berättande där yttre detaljer blir viktiga, i ett internt perspek-
tiv i tredje person (gäller för reportagets del rekonstruerade scener) och i ett 
innehåll som placerar vanliga människor i centrum. Med hjälp av olika teo-
retiska perspektiv har jag diskuterat mimesis, i första hand som en framställ-
ningsform inom reportagegenren.  
     Jag har visat hur en sådan scenisk/mimetisk framställningsform inom 
reportagets narrativitet samverkar med yttre, preciserat återgivna, detaljer för 
att skapa en representation av specifika ögonblick på specifika platser. Detta 
till skillnad från i den realistiska romanen, där en motsvarande representation 
syftar till att likna verkligheten eller en verklighetsupplevelse på ett sanno-
likt sätt. Jag har gett exempel på hur detaljerna i både reportage och romaner 
kan vara många och räknas upp ”kliniskt” eller få och noga preciserade. De 
kan ibland återges genom hur de registreras av sinnena, vissa gånger genom 
att vara subjekt/aktörer i språket. I reportaget får det som kallats verklighets-
effekten en dubbel funktion. Precis som i en roman kan yttre detaljer som 
inte är viktiga för berättelsens intrig här efterlikna en sannolik verklighet 
som läsaren ”känner igen”, i Fluderniks mening. Samtidigt, har jag slagit 
fast, etablerar de journalistisk trovärdighet genom att kunna knytas till exakt 
den tid och den plats där reportagets scener utspelar sig. På så vis stärker de 
det journalistiska kontraktet.  

Idén om ett ögonvittne spelar en central roll inom en klassisk reportage-
tradition, där perspektivet på det som skildras huvudsakligen är externt. Här 
”ser” vi en yttre verklighet genom samma ”ram” eller glasögon som ett utta-
lat eller underförstått vittne på plats i scenen. Detta medför, har jag hävdat, 
att en vittnande position i ett sådant reportage både betecknar ett stilmedel 
för hur innehållet återges och en faktisk arbetsmetod för hur underlaget till 
texten har samlats in.  

Avslutningsvis följer här en reflektion med utgångspunkt i den naturliga 
narratologins teoretiska perspektiv. För samtliga reportage gäller att den 
förmedlade representationen får oss läsare att föreställa oss vad vi förknippar 
med ”verklighet”. Representationen prövar vi mot vad vi känner igen som 
just reportagetexter. Jag har tidigare argumenterat för att två typer av lässtra-
tegier kan samverka, en som gör att vi tillägnar oss kunskap och litar på att 
den utgår från verkliga förhållanden (det journalistiska kontraktet) och en 
som följer med den mimetiska framställningsformen och innebär att vi före-
ställer oss dela de upplevande karaktärernas här och nu (se 2.1.4). Eftersom 
ett reportage kan skifta avsevärt i hur det berättas ”känner vi igen” vitt skilda 
typer av journalistiskt berättande som reportage. Med Fluderniks synsätt 
känner vi också igen erfarenhet från vårt eget och andras liv, liksom från 
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realistiska fiktionsberättelser. I någon mån innebär denna igenkänning att 
klichéer förknippade med ”vanlighet” (sannolikhet) är viktiga inslag i repor-
taget precis som i varje realistisk berättelse. Fludernik tänker sig inte att 
läsaren föreställer sig vara på plats i berättelsevärlden. Jag menar dock att 
den naturliga narratologins ”igenkänning” i ett reportage borde gå att kom-
binera med att föreställa sig (imagining). När vi läser ett reportage känner vi 
igen något som verkligt i just reportagets form – och vi föreställer oss att vi 
är med och delar den erfarenhet som vi känner igen.   
     Till sist är representationens förutsättning i ett reportage att den inte är 
den enda möjliga; den hade kunnat byggas upp av andra detaljer, i ett annat 
ljus. I så fall skulle det journalistiska kontraktet vara detsamma (läsaren 
skulle fortfarande lita på att innehållet i sak svarar mot intentionen att göra 
påståenden om en specifik verklighet), men läsarens upplevelse skulle bli en 
annan. I del 3 förklaras dessa skillnader med begreppet regi. 

 

2.3 Reportaget som kunskapsform 
Efter att ha belyst reportagets formmässiga släktskap med realismens fik-
tionsprosa vill jag nu särskilt diskutera förhållandet till verkligheten i bety-
delsen ”reportaget som kunskapsform”. Vilken sorts kunskap förmedlar ett 
reportage? Finns det skillnader mellan reportage och nyhetsartiklar när det 
gäller karaktären på den förmedlade kunskapen?  

Jag har tidigare nämnt fyra uppgifter för journalister: att förmedla inform-
ation, spegla samhället och samtiden, uppmana till debatt och granska mak-
ten.204 Bortsett från den opinionsbildande uppgiften innebär dessa att sprida 
kunskap om verkliga förhållanden genom att informera/rapportera/berätta. 
Bill Kovach och Tom Rosenstiel har sammanställt en lista med nio grund-
läggande faktorer som de menar definierar journalistik. Det första av dem 
lyder: ”Journalism’s first obligation is to the truth.”205 Med andra ord: journa-
listikens innehåll får aldrig vara hopdiktat. En artikel, ett radio- eller tv-
inslag kan alltid vinklas så att vissa uppgifter betonas på bekostnad av andra; 
så att vissa personer kommer till tals på bekostnad av andra; så att vissa sidor 
av en fråga framhävs på bekostnad av andra. Men det som förmedlas måste 
så långt möjligt kunna verifieras; all journalistik måste ovillkorligen ha san-
                                                        
204 I Sverige formaliserades dessa uppgifter som pressens fyra ”funktioner” i 1972 års pressut-
redning, Svensk press – Pressens funktioner i samhället, som överlämnades till riksdagen 
1975. 
205 Bill Kovach & Tom Rosenstiel, The Elements of Journalism: What News People Should 
Know and the Public Should Expect, New York: Crown Publishers, 2001, s. 12.  
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ning som sin ryggrad. Detta gäller nyhetsartiklar eller nyhetsinslag, repor-
tage och grävande journalistik. Det gäller journalistik som är neutralt rappor-
terande men också journalistik med ett bestämt ärende.  

2.3.1 Aktiverar både logos och patos      
Den övergripande förutsättningen när det gäller sanningsvärde är alltså enty-
dig. På en makronivå kan man slå fast att i både nyhetsartiklar och reportage 
görs påståenden om verkliga förhållanden; så fort detta inte stämmer har vi 
inte att göra med journalistik. Men sedan skiljer sig genrerna åt. Nyhetsarti-
keln skrivs med informerande framställning. Rena faktauppgifter ställs 
samman med referat eller citat av vad intervjuade personer har sagt. Det 
innebär att texten även till sin form består av ”påståenden” som kan förkas-
tas eller verifieras. Reportaget utgör en mer komplex typ av text. Parallellt 
sätter det i spel två väsensskilda framställningsformer för representation: en 
diegetisk, där berättaren rapporterar fakta, ibland också levererar värderingar 
eller berättar, och en mimetisk, där läsaren tycker sig ta del direkt av yttre 
skeenden eller personers tankar och känslor. Med en retorisk terminologi 
skulle man kunna säga att nyhetsartikeln främst aktiverar logos medan repor-
taget även aktiverar patos, alltså får mottagaren att reagera känslomässigt.  

Precis som i fiktion inbjuder den mimetiska framställningen i ett repor-
tage läsaren till att fylla i det som inte berättas. Det kan handla om att fanti-
sera vidare kring personerna som förekommer i texten, deras känslor, 
drömmar, kanske deras inbördes relationer. David Herman använder begrep-
pet ”narrativ förståelse” för hur läsaren kring en berättelse bygger upp en 
mental modell i form av en berättelsevärld.206 Genom den menar han att 
läsning aktiverar något som han kallar ”the ecology of narrative interpreta-
tion”.207 Här finns alla läsarens slutsatser, antaganden och förväntningar 
kring vad som hänt och kan förväntas hända. Detta ekologiska system på-
verkas inte bara av vad som sägs i berättelsen, utan också hur det sägs uti-
från typen av pronomen, karaktären på verb, modalitet, tempusformer, tids- 
och rumsadverbial, bestämd eller obestämd artikel och liknande. Allt sådant 
strukturerar vår förståelse, menar Herman, och det gör även olika tolknings-
ramar som har med samtidskontext, litterär tradition och genreförväntningar 
att göra.208  
     Berättelsevärlden kan aldrig fullt ut prövas mot en måttstock av sant eller 
falskt. Inom fiktion beror detta på att fiktionsvärlden – det vill säga det inne-
håll som berättas, det som läsaren får veta – aldrig kan vara komplett; det går 
alltid att komma med påståenden som varken kan avgöras som sanna eller 
falska i fiktionsvärlden. För reportagets del skulle man rent hypotetiskt 

                                                        
206 Herman, 2002, s. 10. 
207 Ibid., s. 13. 
208 Ibid., s. 1–24. 
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kunna fastställa om vissa (men fortfarande inte alla) läsarens associationer 
stämmer med verkliga förhållanden eller inte. Det intressanta är dock inte 
sanningshalten i en viss berättelsevärld, menar jag, utan att reportagetexter 
precis som romaner inbjuder läsaren till att fantisera vidare utifrån det som 
gestaltas. 
     Man kan anta att nyhetstexter omges av ett liknande tolkningssystem. 
Men på grund av sin lägre grad av narrativitet i Hermans mening (handlingar 
och händelser konstateras i stället för att gestaltas) erbjuder texten inte läsa-
ren att dela några karaktärers ”här och nu”. Nyhetsartikelns berättelsevärld 
blir därmed mindre mångfacetterad men samtidigt enklare att verifiera. 
     Verifieringsmöjligheten påverkas även av andra skillnader mellan ny-
hetsartiklar och reportage. Likt fiktion rymmer många reportage till exempel 
bildspråk, som hamnar någonstans mitt emellan diegetisk och mimetisk 
framställning. Denna blandform är delvis diegetisk, eftersom den kan kopp-
las till en synlig berättare, och delvis mimetisk, eftersom dess visuella karak-
tär erbjuder en sorts minigestaltningar.209 Om en viss metafor är ”sann” eller 
”falsk” går förstås inte att avgöra. I stället kan bildspråk, precis som renod-
lad mimetisk framställning, väcka läsarens känslor och associationer till liv.  

Man kan till sist hitta diegetiskt berättande framställning i främst vissa 
reportage med en icke-fokaliserad, allvetande berättare. En sådan stil är per-
sonlig, berättande och återger skeenden kronologiskt, något som stämmer 
med en narrativ form. Den talar till läsarens känslor och fantasi (patos). 
Detta till skillnad från diegetiskt informerande framställning, en opersonlig, 
neutral stil som talar till läsarens förnuft (logos), saknar värdeord och före-
kommer i nyhetsartiklar. Den diegetiskt berättande stilen är vanlig inom 
gruppen sekundärt vittnande reportage, som komplement till rekonstruerade 
scener. 

Jag vill påminna om att i betydelsen av rekonstruktion som journalistisk 
metod rent generellt ligger att reportern har gjort faktaresearch och/eller 
djupintervjuat deltagarna i de scener eller händelser som texten rekonstrue-
rar. Ett fritt fantiserande rör det sig alltså inte om. I stället dramatiserar re-
portern den insamlade informationen med en strävan efter att fånga 
deltagarnas upplevelser så autentiskt som möjligt, i linje med det journalist-
iska kontraktet. Utöver rekonstruerade scener och förlopp kan här finnas 
passager där berättaren gör påståenden om karaktärer och händelser på ett 
sätt som bara delvis är verifierbart. Ett exempel är när Jan Guillou berättar 
om den västtyske terroristen Norbert Kröcher, som dömdes för att ha plane-

                                                        
209 Även nyhetsartiklar kan rymma bildspråk, men i mindre omfattning och oftast då i form av 
liknelser eller metaforer som är så vanliga att vi inte tänker på dem som bildspråk (”Tvåmi-
laloppet gick av stapeln i hällande regn.”) Ett litterärt nyskapande bildspråk, som tvingar 
läsaren att stanna upp och fundera över innebörden, ryms inte inom nyhetsartiklars striktare 
språkkonventioner. 



75 

rat att kidnappa den svenska biträdande arbetsmarknadsministern Anna-
Greta Leijon: 

De försöker tala ut en gång för alla med Kröcher och försöker få honom att 
förstå att det måste bli ett slut på ”planerandet” om han ska kunna behålla sitt 
umgänge. Manfred Adomeit som var ganska ny i bekantskapskretsen, såg 
Kröchers idéer enbart som utslag av mental ohälsa och menade att Kröcher 
måste underkasta sig någon form av terapi för att kunna bli normal. Kröchers 
nya flickvän hade naturligt nog en mera försonlig inställning till honom, men 
hon visste precis som andra kvinnor som kommit Kröcher nära i hans svaga 
stunder att han ”planerade” och fantiserade av någon sorts inre tvång. Hon 
visste exempelvis hur rädd han var för allt våld, hon hade ju strax innan sett 
honom komma med en av dessa underliga vapentidskrifter han ständigt läste 
och gorma om det moraliskt upprörande i hur någon kunde ornamentera en 
revolverkolv så att den blev vacker: Det är ju äckligt! Perverst! Skamligt! Att 
göra ett vapen vackert!210 (Kursivering i originalet.) 
 

Även om ordvalet i ovanstående passage i första hand uttrycker berättarens 
tolkning av hur karaktärerna har resonerat kan läsaren förvänta sig att det 
grundar sig på intervjuer som den fysiska reportern har gjort med Manfred 
Adomeit och Kröchers flickvän. De fyra sista raderna närmar sig flickvän-
nens perspektiv med ordval som ”underliga” och ”gorma”. De av Guillou 
kursiverade utropen är till sist formulerade som fri indirekt anföring och 
tycks ge en direkt inblick i flickvännens känslor, något som understryks av 
tempusbytet. Här innebär det journalistiska kontraktet att formuleringen ska 
uppfattas som ett ordagrant återgivande av något som flickvännen sa vid en 
intervju med den fysiska reportern.  

2.3.2 Reporterns intention avgörande för läsarten 
De flesta håller nog ändå med om att det finns skillnad i tillförlitlighet mel-
lan en ögonvittnesskildring och en rekonstruerad berättelse. En reporter som 
utgår från sina egna iakttagelser behöver inte vara beroende av intervjuade 
personers minnesbilder. Hur kan en sådan skillnad behandlas teoretiskt?  

Jag har tidigare hänvisat till en intentionsuppfattning som förespråkas av 
både Christer Johansson och John Hellmann (det journalistiska kontraktet i 
Hellmanns fall). Noël Carroll utgår från en mer komplex intentions- och 
mottagarmodell när han prövar sig fram till begrepp som överbryggar skill-

                                                        
210 Jan Guillou, ”Gåtan Kröcher eller historien om mannen som så gärna ville vara en stor och 
farlig terrorist”, Magasinet 06.11.1977, citerad ur Reporter, Stockholm: Oktoberförlaget, 
1979, s. 86–87. 
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nader mellan olika typer av dokumentärfilm. Hans resonemang går i princip 
att föra över på texter med dokumentära anspråk.211  
     Till att börja med väljer Carroll bort stilistiska och formmässiga kriterier 
som ett sätt att skilja fiktion från icke-fiktion. Hans utgångspunkt är i stället 
vad filmaren har avsett med sin film och vad publiken uppfattar att filmaren 
har avsett. Så långt skulle det journalistiska kontraktet, vid en jämförelse, 
gälla på samma villkor för primärt och sekundärt vittnande reportage liksom 
för reportage och nyhetsartiklar. I ett nästa steg påvisar Carroll skillnader 
mellan filmer som bygger på autentiskt bildmaterial – till exempel nyhetsin-
slag filmade direkt på plats eller arkivbilder/journalfilm från ett historiskt 
skeende – och filmer som berättar en verklig historia med hjälp av till exem-
pel genrebilder, animation eller datorgenererad film. I det sistnämnda fallet 
är det inte filmarens avsikt att tittarna ska uppfatta bildmaterialet som bok-
stavligt dokumentärt/autentiskt. Men fortfarande är intentionen bakom fil-
men att berätta en verklig historia, bara med andra verktyg än autentiska 
bilder. Carroll kallar de två grupperna film of presumptive trace och film of 
presumptive assertion.  
     Den sistnämnda gruppen ska betraktas som överordnad och täcker då in 
både den första gruppen och filmer som med icke-autentiska uttrycksmedel 
har intentionen att berätta något verkligt. De två begreppen motsvarar därför 
inte riktigt de två jämbördiga kategorierna primärt och sekundärt vittnande 
reportage. Dessutom innebär redan primärt vittnande reportage en tolkning 
snarare än ”spår” (traces) av vad reportern har iakttagit, eftersom text alltid i 
någon bemärkelse måste efterlikna snarare än rymma fragment av en verklig 
förlaga. Vidare har Guillou, om vi tar ett konkret exempel, i det sekundärt 
vittnande reportaget om Norbert Kröcher intentionen att läsaren bokstavligt 
ska ta som sanning just den bild av Kröcher som reportaget förmedlar. Men 
även om inte Carrolls kategorisering är direkt överförbar på reportagetexter 
bör hans princip ändå vara det. Vi borde alltså kunna betrakta varje skrivet 
reportage som en text där reportern avser att läsarna ska uppfatta reporterns 
intention som att göra påståenden om en verklighet.212 Läsarna är då också 
införstådda med att en sådan intention kan ta sig uttryck som på en detaljnivå 
är olika mycket autentiska. I samtliga fall blir intentionen, och därmed läsar-
ten, densamma.  
     Jag väljer att för reportagetexter utvidga innebörden av Hellmans begrepp 
det journalistiska kontraktet med denna Carrollska nyansering. Dessutom 
vill jag lägga till det egna villkoret ”specifik”, för att understryka att det inte 

                                                        
211 Noël Carroll, ”Fiction, Non-fiction, and the Film of Presumtive Assertion: A Conceptual 
Analysis”, Film Theory and Philosphy, red. Richard Allen och Murray Smith, Oxford: Oxford 
University Press, 1997, s. 173– 202. 
212 Uttrycket ”presumtive assertion” blir i ordagrann översättning ”förmodade påståenden”, 
men denna formulering fungerar dåligt på svenska. Det är läsarna som förmodar något, inte 
påståendena som är förmodade. I en svensk definition måste därför uttrycket omformuleras. 
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rör sig om något som förmodas vara sannolikt i största allmänhet utan något 
som kan knytas till en bestämd tid och en bestämd plats. Formuleringen blir 
då: 
 

• I ett reportage förmodar läsaren att det är reporterns intention att 
göra påståenden om en specifik verklighet.  

 
Varje gång ett reportage diskuteras eller analyseras framöver utgår jag från 
att det bygger på ett journalistiskt kontrakt med läsaren enligt ovanstående. 
Med stöd av definitionen prövar jag aldrig frågan vilket sanningsvärde inne-
hållet i en viss textpassage kan anses ha. 
 

2.3.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har jag argumenterat för att reportaget utgör en kom-
plex kunskapsform: det erbjuder både kunskap i form av kontrollerbara fakta 
och kunskap i form av förmedlade upplevelser, erfarenheter, relationer, tan-
kar, känslor, drömmar, stämningar. Det rymmer ett innehåll som är hämtat ur 
verkligheten men en form som – genom inslag av bildspråk, gestaltade sce-
ner och diegetiskt berättande – ändå aldrig fullt ut kan verifieras på samma 
sätt som en nyhetsartikels innehåll. Detta är något som vi inte behöver bry 
oss om när vi tillgriper en intentions- och mottagarmodell. Under den ge-
mensamma beteckningen av ett journalistiskt kontrakt blir det då möjligt att 
inordna alla olika typer av reportage, oavsett i vilken omfattning innehållet 
enkelt kan verifieras mot verkligheten.  

 

2.4 Genretypiska drag 
Reportage kan ha olika mycket narrativitet i Hermans mening. I mimetisk 
framställning samverkar ett deiktiskt centrum kopplat till berättelsens karak-
tärer med att handlingar skildras som pågående. Berättarens synlighet är låg 
och narrativiteten tydlig. I new journalism-texter berättade i tredje person 
dominerar den här typen av framställning tillsammans med diegetiskt berät-
tande framställning. Man kan också hitta förstapersonsreportage som huvud-
sakligen framställs mimetiskt. Samtidigt finns reportage berättade i både 
första och tredje person där en mindre andel mimetisk framställning blandas 
med stora inslag av nyhetsartikelns typ av diegetiskt informerande framställ-
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ning och citat från personer som svarar på en reporters frågor. De tre typerna 
av inslag varvas då likt delarna i ett kollage. 
     Sådana reportage kallar jag kollagereportage. Här blir graden av narrati-
vitet lägre än i mer berättande reportage. När Lars J. Hultén undersökte re-
portagetexter i några landsortstidningar 1960–1985 fann han att reportagen 
över tid förändrats mot att bli mindre personliga och rymma färre inslag av 
reporterns iakttagelser och upplevelser, med andra ord att kollagereportaget 
brett ut sig på bekostnad av mer genuint berättande tidningstexter.213 Också 
i dag är kollagereportage i dagstidningar vanliga, även om reportage med 
högre grad av narrativitet fortfarande går att hitta i helgbilagor och i extra-
satsningar liksom i separata tidskrifter som Filter.  
     Jag vill avsluta min undersökning av reportagets berättelsekaraktär med 
att resonera kring vad som trots allt skulle kunna skilja reportagets form från 
fiktionsberättelsens. Några genomgående skillnader bedömer jag inte finns. 
Däremot kan man iaktta vissa drag som dyker upp i en del kollagereportage 
och som är svåra att hitta i mer konventionella former för fiktionsberättande. 
Vidare finns narrativa drag som accentueras och får en speciell roll i repor-
tage med ett mer eller mindre synligt ögonvittne. Denna narrativitet har även 
påverkat formen i många tredjepersonsreportage.       

2.4.1 Avvikande repliker 
I det här avsnittet ges exempel på kollagereportagets särdrag. Det rör sig om 
två typer av avvikande repliker. Hur ska dessa förstås? 

I ett kollagereportage är det vanligt att repliker klipps in i sammanhang 
där de inte har yttrats, antingen i en scen eller i berättarens framställning. 
Denna första typ av avvikande repliker kan ha yttrats av personer som är 
sakkunniga inom ett visst område (en forskare, en politiker, en myndighets-
företrädare) och som i pratminus-form får kommentera faktauppgifter.214 De 
hör ofta inte hemma i reportagets scener. I sin undersökning av nyhetstex-
tens typologi påpekar Kristina Wallander att samma sorts repliker i en ny-
hetsartikel kan uppfattas som mimetiska utan att vara det: ”I nyhetstexter 
förekommer det ordnarrativer i direkt anföring av tankar eller tal. Dessa ko-
pierar […] ord utan att imitera någons yttrande, eftersom nyhetstextens di-
rekta citat vanligtvis innehåller uteslutningar och förtätningar. Yttrandena i 
dessa sammanhang är inte mimetiska i samma mening som i den fiktiva be-
rättelsen, som så att säga saknar en verklig förlaga” (min kursivering).215 

                                                        
213 Hulténs slutsats framgår inte minst av titeln på hans avhandling: Reportaget som kom av 
sig, se Lars J. Hultén, 1995. 
214 Pratminus är en benämning för talstreck, främst i dagstidningstext. Det signalerar ett citat 
som inte måste vara ordagrant återgivet. Uttrycket kan även syfta på hela den replik som 
följer på ett pratminus. 
215 Wallander, s. 24. 
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     Inte nog med att dessa repliker alltså har omformulerats (en verklig för-
laga finns ju som mer eller mindre skiljer sig från citatet i texten). När de 
dyker upp i ett reportage åstadkommer de dessutom ett hack i den skildrade 
scenen eller i berättarens framställning, menar jag. Här är det varken berätta-
ren eller berättelsens karaktärer som för ordet. Man måste se det som att en 
främmande diskurs eller kontext nästlar sig in i reportaget. Detta sker på ett 
sätt som annars är vanligt i nyhetsartikeln, där intervjupassager regelmässigt 
saxas med berättarens diskurs. Ett exempel hämtar jag från Niklas Orrenius 
reportage om papperslösa personer i Skåne. I en scen från ett arabiskt kafé i 
Malmö sitter några papperslösa unga män och tittar på fotboll. Läsaren får 
veta att kritik riktats mot polisens metoder att jaga papperslösa. Därefter 
dyker en polischef upp i texten: 

Gränspolisens chef i Malmö, Petra Stenkula, är irriterad över uttalanden från 
vanliga poliser om att det är gränspolisens och inte deras sak att leta efter 
papperslösa. 

 – Alla poliser har en skyldighet att göra en inre utlänningskontroll om de 
misstänker att någon har en tveksam vistelserätt i landet. Det är inte bara en 
möjlighet – det är en skyldighet, säger hon.216 

 

Polischefen hör inte hemma i den nyss skildrade kaféscenen och går inte 
heller att knyta till berättarens tid, där polischefen klipps in efter en introdu-
cerande mening från berättaren. Att den fysiska reportern har träffat henne 
för en intervju vid ett separat tillfälle framgår längre in i reportaget. Ändå 
placeras hon in i texten redan här, mitt emellan två scener där hon inte närva-
rar.  

Efter hennes replik följer en berättelse om 19-årige Ahmeds tid Sverige. 
Därefter klipps repliker från polischefen in på ytterligare ett par ställen, 
varav ett mer sammanhängande. Dessutom dyker utspridda repliker upp från 
Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh samt från migrationsmi-
nister Tobias Billström. Kommunalrådet verkar reportern ha talat med, men 
under vilka omständigheter framgår inte; replikerna är helt frikopplade från 
någon form av scen. Citaten från ministern bygger inte ens på en intervju 
som reportern har gjort utan är hämtade från äldre artiklar. Även om berätta-
ren kortfattat introducerar Billström och Stjernfeldt Jammeh är deras eget tal 
alltså hämtat från tillfällen som varken sammanfaller med när reportagets 
scener utspelar sig eller när berättaren formulerar sin berättelse. Trots det 
står anföringsverben kopplade till deras repliker i historiskt presens, vilket 
tycks signalera ett tidssamband med scenerna. 
     Den andra varianten av avvikande repliker uppstår när texten återger hur 
personer i en scen svarar på frågor som reportern har ställt, samtidigt som 

                                                        
216 Niklas Orrenius, ”Jakten på papperslösa: Så lever de gömda i Sverige”, Dagens Nyheter, 
03.17.2013. 
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reportern själv är osynlig. Om reportern syns, och hennes frågor har åter-
getts, ter sig den gestaltade scenen naturlig. Men när frågorna har uteläm-
nats, och kanske även reportern som karaktär, verkar det som om människor 
talar utan synlig mottagare. En onaturlig situation uppstår därmed i berättel-
sen. Ett exempel är en scen i Karen Söderbergs reportage om en prostituerad 
kvinna som uppges driva en bordell i danska Arnborg. Läsaren får veta att en 
grupp kristna brukar samlas utanför hennes hem och sjunga psalmer i hopp 
om att driva bort kvinnan: 

Maria, som kallar sig Eskesen i efternamn, har tänt den gröna lampan i 
fönstret som visar att hon inte är upptagen med en kund. Doften av brasved 
ligger över den lilla parkeringsplatsen bakom hennes gråputsade hus som varit 
Arnborgs bordell i åtta år. Hon kollar genom persiennerna innan hon lätt ar-
betsklädd öppnar dörren, hälsar och drar på sig en röd morgonrock. 

Maria kom till Danmark från Uganda för sexton år sedan. I hennes pass 
står att hon är 52, men hon vet inte säkert. [...] 

Det är smällvarmt i Marias hus. Blackie sover på det svala betonggolvet i 
köket som är urrivet.  

– Vi skulle ha fixat till det i vinter men allt avstannade när sjungandet satte 
igång.   

I Marias privata sovrum står en smal säng med ett vitt överkast. Dubbel-
sängen i arbetsrummet har rosa sidentäcke och fluffiga kuddar. Speglarna på 
väggarna reflekterar lågor från massor av värmeljus. 

– De kristna ljuger när de säger att andra kvinnor jobbar här. Jag säljer min 
kropp. Ingen annans. Man har väl rätt att ha bekanta på besök i alla fall? Bry-
ter jag mot lagen är det polisens sak, inte missionärernas, säger Maria med en 
gest mot telefonlistan hon satt upp på väggen. 

Längst ner står numret till polisen.217 
 

Reportaget berättas i tredje person, trots att läsaren av sammanhanget och 
foton förstår att det bygger på reporterns egna upplevelser. I citatet varvas 
iakttagelser från ett osynligt vittne och bakgrundsinformation med att Maria 
talar, men med vem framgår inte. Formuleringen ”säger Maria med en gest 
mot telefonlistan hon satt upp på väggen” antyder även den att Maria riktar 
sig till någon med sina ord. 
     Både inklippta repliker och repliker som saknar en explicit lyssnare är 
vanliga i kollagereportage. Samtidigt är liknande skrivsätt svåra att tänka sig 
i en roman eller en novell. Olika former av avvikande eller främmande röster 
kan förekomma i fiktionsberättelser. Men då rör det sig oftast om inslag i en 
friare form av prosa och utan den funktion replikerna fyller i en journalistisk 
text, det vill säga att utgöra svar på frågor från en osynlig reporter. 

Även om replikerna är så gott som ordagrant återgivna blir de i Flu-
derniks mening ”onaturliga” inslag, eftersom de tycks yttras utan att ingå i 
ett sammanhang som synliggörs av berättelsen. Därför menar jag att de två 

                                                        
217 Karen Söderberg, ”Ge mig en miljon, så ska jag ge mig av”, Sydsvenskan, 15.01.2007.  
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typerna av avvikande repliker måste kunna kallas genretypiska för just kol-
lagereportaget. 

2.4.2 Ögonvittnespositionen 
 Så länge en reporter syns som ett iakttagande ”jag” i en reportagetext stäm-
mer konstruktionen överens med Gunnar Elvesons tidigare citerade genrede-
finition: ”En redovisning som återger en samtida (yttre) verklighet och 
bygger på iakttagarens direkta egna upplevelser registrerade inom ganska 
kort tid i det självupplevdas form samt med tidpunkt och plats väl precise-
rade.”218 Definitionen passar därmed en klassisk reportagetradition, som 
bygger på att reportern själv har varit på plats. Reporterrollen är i första hand 
ett ögonvittnes. Det är vidare en ”yttre” verklighet som ska gestaltas, det vill 
säga inblickar i andra karaktärer än reportern utesluts. Samtidigt ska enligt 
definitionen detta vittne ha ”upplevt” något, vilket leder till att texten blir ett 
personligt vittnesbörd och därmed får en personlig form. Ordet ”iaktta-
garens” pekar mot sinnesförnimmelser där det visuella inslaget blir centralt. 
Att tidpunkt och plats ska preciseras indikerar till sist att berättelsen ges en 
scenisk form.  
     Som vi har sett i kapitel 2.2 finns ett tydligt släktskap mellan det klassiska 
reportaget och den skönlitterära berättelsetyp som uppstod under realismen. 
Avsnitt med ett externt berättarperspektiv, mimetisk framställning och preci-
serade miljödetaljer för att skapa en (yttre) verklighetseffekt: allt detta följer 
av Elvesons genredefinition och fångas samtidigt av Sara Danius uttryck 
ögonvittnesestetik. Jag ska nu ytterligare fördjupa analysen av vilka konse-
kvenser en retorisk vittnesposition kan få för reportagetextens narrativitet. 
      Låt oss först stanna upp vid det berättarperspektiv som aktiveras av en 
ögonvittnesposition. Det rör sig om en intressant mellanställning där den 
fysiska reportern har varit på plats som just en iakttagare snarare än en delta-
gare. Som jag tidigare har varit inne på (se 2.1.4) leder positionen, med Flu-
derniks terminologi, till lässtrategin viewing snarare än experiencing. Jag har 
visat att en motsvarighet till denna mellanställning i texten kan konstrueras 
på två sätt: antingen syns reportern som ett upplevande jag, som i Hellströms 
scen från första världskrigets skyttegravar (se 2.2.2), eller också har repor-
tern retuscherats bort, som i Söderbergs scen från en prostituerad kvinnas 
hem (se 2.4.1). Episoden från krigets Frankrike är berättad i första person, 
och de iakttagelser som görs kan enkelt knytas till reportern på plats. Episo-
den från den danska kvinnans hem berättas i tredje person men ändå på ett 
snarlikt sätt: den är gestaltad så som den skulle kunna te sig från en verklig 
eller hypotetisk iakttagares synvinkel.  

 

                                                        
218 Elveson, 1979 a, s. 15. 
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Det första sättet att berätta stämmer med Elvesons reportagedefinition om att 
ett reportage måste berättas ”i det självupplevdas form”, det senare gör det 
inte. I praktiken är dock båda teknikerna konstruerade med hjälp av något 
som Göran Rossholm har kallat afferent perspektiv, efter en neurologisk 
term för inåtgående nervimpulser.219 Det är ett berättarperspektiv som inne-
bär att något är ”som iakttaget eller uppfattat” av någon, antingen en anonym 
iakttagare eller en karaktär i berättelsen. Med Genettes terminologi motsva-
rar den förstnämnda varianten intern fokalisation (se figur 5). Konstruktion-
en är då oberoende av om texten berättas hetero- eller homodiegetiskt. Det 
kan alltså stå både ”Han” och ”Jag” i pratbubblan utan att perspektivet för-
ändras. Om det står ”Jag” är den iakttagande karaktären en upplevande re-
porter, som i Hellströms reportage. Söderbergs reportage motsvarar extern 
fokalisation och afferent perspektiv i dess andra variant (se figur 6). Här 
saknas en synlig, iakttagande karaktär (berättaren kan aldrig iaktta, bara  

 

                                                        
219 Rossholm, 2005, s. 148–149. 

Figur 5

Han/jag tittade mot skogsbrynet.
Där syntes en figur hoppa 
mellan två berg.

Diskurs med en berättare Scen/berättelse med två karaktärer

Som iakttaget av en karaktär (intern fokalisation)

Afferent perspektiv 1
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berätta). En sådan indelning missar dock att den iakttagande eller vittnande 
positionen i figur 5 är internt placerad inom berättelsen men samtidigt extern 
i förhållande till det som iakttas. Denna specialvariant kallas av Seymour 
Chatman fri indirekt perception.220 Vi har alltså att göra med ett berättarper-
spektiv som kan vara något så ovanligt som både internt och externt i gängse 
mening.221    

I Söderbergs scen fångar det afferenta perspektivet den bortretuscherade 
reporterns iakttagelser och intryck, som har dröjt sig kvar i texten (att en 
grön lampa är tänd i fönstret, att det doftar brasved och är ”smällvarmt” i 
rummet, hur Marias säng ser ut, att polisens telefonnummer är noterat på en 
lapp på väggen). I båda exemplen menar jag att det afferenta perspektivet 
ytterst är ett uttryck för det vittnande uppdrag som den fysiska reportern har 
                                                        
220 Seymour Chatman, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca, 
New York: Cornell University Press, 1978, s. 304. 
221 Ett besläktat begrepp är efferent perspektiv, som står för ett utåtgående berättarperspektiv 
och som i första hand innebär att något är ”som formulerat, tänkt eller känt” av någon. Detta 
perspektiv förklaras närmare i 3.3.2.  

Afferent perspektiv 2

Vid skogsbrynet syntes
en person hoppa
mellan två berg

Diskurs med en berättare Scen/berättelse med en karaktär

Som iakttaget av en osynlig åskådare (extern fokalisation)

Figur 6
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ålagt sig (att vara på plats, iaktta och sedan förmedla sina iakttagelser till en 
läsekrets). 
     Det här innebär, som jag tidigare har pekat på, att Hellströms reporter inte 
har syftet att i första hand skildra sin egen skräck, utan i stället krigets fasor 
för dem som deltar i det. I en journalistisk kontext uppfattar jag den iaktta-
gande attityden och därmed det afferenta perspektivet som genretypisk för 
just ögonvittnesreportaget. 222 

2.4.3 Illusionen om det samtidiga berättandet      
Nära förbunden med vittneskonstruktionen är illusionen om det samtidiga 
berättandet. Nyhetsartiklar rapporterar händelser som avslutade, vilket bland 
annat understryks av verbformen preteritum. (Exempel: ”Ett snöoväder lam-
slog på torsdagen stora delar av Sverige”.) I den klassiska reportagetradi-
tionen gestaltas händelser och handlingar ofta som pågående, något som 
följer av den mimetiska framställningen och som bland annat kan märkas 
genom tempusformen historiskt presens. Den signalerar att reportern tycks 
uppleva och rapportera till en publik på samma gång. Så är fallet i exempel-
vis citaten i avhandlingens inledning ur reportage av reportrarna Nordström, 
Dagerman och Rydén, liksom i kapitel 2.2 av Hellström, Dagerman och 
Strindberg. Att citatet av Strindberg på de två första raderna rymmer ordet 
”nu” två gånger är ett stildrag som ytterligare förstärker intrycket av att re-
portern rapporterar i det upplevda ögonblicket.  
     Hos John Carey hittar jag stöd för att det finns en mytbildning om ”sam-
tidighet” som omger reportagegenren. I förordet till en antologi med olika 
typer av ögonvittnesberättelser från flera århundraden och många länder 
skriver han, apropå reportagegenren: ”Some definitions of reportage insist it 
should have been written in the heat of the moment, reflecting the rush and 
compression and ignorance of what is going to happen next.”223  
     Många narratologer har diskuterat den typ av narrativitet som tycks vilja 
utradera skillnaden mellan historia och diskurs. En historia måste alltid be-
rättas i efterhand, om så bara minuter efter de inträffade händelserna, menar 
till exempel Genette.224 För det skenbart samtidiga berättandet använder Flu-
dernik beteckningen narrativt presens. Hon nämner ett sammanhang där hon 
kan tänka sig detta sätt att berätta som ”naturligt”, nämligen ett referat från 
en idrottsmatch.225 Men då handlar det främst om ett strikt registrerande, som 
hon inte vill kalla ”verklig berättelse”. Så fort vi som läsare föreställer oss en 

                                                        
222 Rekonstruerande reportage, där den fysiska reportern aldrig har varit på plats, saknar ofta 
en ögonvittnesposition i texten. Här är perspektivet vanligtvis internt genom en karaktär eller 
allvetande, men undantag förekommer, se 2.2.4. Rekonstruerande reportage behandlas i 4.1. 
223 Carey, s. xxx. 
224 Genette, 1980, s. 215–231. 
225 Fludernik, 1996, s. 252. 
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berättarsituation menar hon att vi tänker oss en berättare som minns något, 
som i sitt minne återkallar det som berättas, och då borde berättartempus bli 
preteritum. Presensberättelsen beskriver hon som: ”it narrates ’as if’ in the 
preterite, but does so in the present tense”, något som hon kallar ”a most 
peculiar form”.226 
     Från ett idrottsreferat kan man dock associera vidare till reportaget. Både 
sportkommentatorn och reportageskribenten vill gärna vara på plats och 
rapportera – eller ge sken av att rapportera – så direkt som möjligt. Käte 
Hamburger undersöker samma paradox som Fludernik men landar i en an-
norlunda slutsats. Hon tar sin utgångspunkt i fiktionens förmåga att göra det 
förflutna närvarande, att ”visualisera” ett förgånget ”nu” (Vergegenwärti-
gung, i engelsk översättning presentification). Detta förknippar hon huvud-
sakligen med dels heterodiegetiska berättelser, dels fiktionellt preteritum, 
som inte signalerar förflutenhet utan karaktärernas deiktiska centrum, deras 
här och nu (se 2.1.1). Samtidigt finner hon en verklighetsbaserad homodi-
egetisk form av berättelse, nämligen självbiografin, där hon menar att just 
historiskt presens får en funktion som gör det jämförbart med fiktionellt 
preteritum. Med hjälp av presentification gestaltas då förflutna händelser 
som om de ägde rum här och nu. En person berättar i jag-form om sina tidi-
gare upplevelser på ett sådant sätt att han, skriver Hamburger, låter sig själv 
”se” dem på nytt framför sig.227 Seendet eller visualiseringen för tankarna till 
det journalistiska ögonvittnet, och även om Hamburger bara talar om själv-
biografiskt skrivande skulle hennes analys passa lika bra på en text med en 
upplevande reporter: ”Indeed, the autobiographical account is the only narra-
tive instance whatsoever where the consciousness of past-ness is retained, 
and it is retained precisely because the present tense here presentifies in a 
genuine sense.”228 Med andra ord: även ett reportage i jag-form kan visuali-
sera något förflutet så att avståndet i tid tycks upphävas.  

2.4.4 Ögonblicket framhävs genom konsonans  
Hittills har jag betonat kopplingen mellan historiskt presens och intrycket av 
samtidighet. Intressant nog förekommer dock ett fokus på ögonblicket även i 
reportage som berättas i preteritum. Sylvia Adamson skriver apropå new 
journalism att ”det journalistiska imperativet” syftar till att mana fram ”a 
sense of events that is immediate, personal, close to the pulse of history”, en 
formulering som hon lånar från Michael L. Johnson.229 Hon påvisar hur new 
                                                        
226 Ibid. 
227 Hamburger, s. 65 och s. 99–102. 
228 Ibid., s. 100. 
229 Sylvia Adamson, ”The Rise and Fall of Empathetic Narrative: A Historical Perspective on 
Perspective” i New Perspectives on Narrative Perspective, s. 90–97. Citatet på s. 95 har Ad-
amson hämtat ur Michael L. Johnson, The New Journalism, Lawrence: University Press of 
Kansas, 1971, s. 46.  
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journalism-texter i tredje person svarar mot denna avsikt genom en was now-
konstruktion, som innebär att författaren använder preteritum på ett i Ham-
burgers mening fiktionellt sätt. 
     Den iakttagelsen skulle kunna tala för att bruket av historiskt presens inte 
behöver vara det enda sättet för reportageskribenter att ge sken av samtidig-
het. Som tidigare nämnts (se 1.5) delar Dorrit Cohn upp jaget i homodiege-
tiska berättelser i ett berättande jag och ett upplevande jag. Hon tänker sig 
vidare en konsonans eller dissonans hos detta kluvna jag. Konsonans råder 
om berättaren till stora delar identifierar sig med det upplevande jaget och 
fokus i berättelsen ligger på de upplevda händelserna. Dissonant blir jaget 
om fokus ligger på efterhandsperspektivet samtidigt som berättaren i varie-
rande grad omvärderar, reflekterar över eller på annat sätt distanserar sig 
från sitt tidigare jag.230  
     Medan Cohn hos Marcel Proust finner största möjliga dissonans hittar 
hon motsatsen, ett maximalt konsonant berättande, i Knut Hamsuns roman 
Svält från 1890. Det kan se ut som mer än en slump att Hamsun, precis som 
den på många sätt jämförbare Strindberg, ägnade sig åt journalistik vid sidan 
om skönlitteratur och dramatik. I Hamsuns reseskildring från Kaukasien, I 
Æventyrland, noterar jag genomgående historiskt presens, liksom ett konso-
nant berättande med maximalt fokus på ögonblicket. Ett exempel: 

By efter By. Vejen gaar i Zigzag for Stigningens Skyld og Karnej som vil 
spare sine Heste kører dem smaat  og vander dem ofte. Ved et Vandingssted 
indhentes vi af en fremmed Ekvipage som Karnej ganske rolig lader slippe 
forbi, saa Støvet blir uudholdeligt for os som kommer bagefter. Vi beordrer 
ham til at stanse en Stund forat gi Støvet Tid til at trække bort, og vi er ham i 
det hele taget ikke taknemmelig for hans dvaske Køremaade. Karnej synes 
vist derimod at det gaar godt nu, han sidder og nynner. 
     Det lider ud paa Kvælden. Det skumrer og det blir mærkbart  koldere. Vi 
kaster Uldtæpperne over vore Skuldre. Jeg lægger Mærke til att Stearinflæk-
ken paa min Trøje atter stivner till og blir hvid, den er som et Termometer 
heroppe i Højen; vi er 2000 Meter oppe. Vi bugter os fremdeles frem mellem 
Fjældene. Karnej vander Hestene endnu engang skønt det er saa koldt. Alla 
Agre ophører, vi er endog næsten paa Trægrænsen.231 

 
Det här är en text som utan undantag stämmer med Elvesons genredefinition. 
Här faller allt ljus på det upplevande jaget och därmed också på det upplevda 
                                                        
230 Cohn, 1983, s. 143. Uppdelningen i ett berättande jag och ett upplevande jag har Cohn, 
som tidigare nämnts, ursprungligen hämtat från Leo Spitzer, i hans essä från 1922 om Marcel 
Proust. 
231 Knut Hamsun, I Æventyrland: Oplevet og drømt i Kaukasien, Københamn: Gyldendalske 
Boghandels Forlag, 1903, s. 101. I Literary Journalisms temanummer om norsk litterär jour-
nalistik menar Jo Bech-Karlsen att Hamsuns reseskildringar, däribland I Æventyrland, bör 
klassas som reportage, trots vissa fiktiva inslag, se Jo Bech-Karlsen, “Between Journalism and 
Fiction: Three Founders of Modern Norwegian Literary Reportage”, Literary Journalism 
Studies, 5, 2013:1, s. 20–22. 
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ögonblicket. Avsnittet återges sceniskt och kronologiskt och är rikt på iakt-
tagelser. Detaljer nämns i förbifarten eller får en fördjupad betydelse, som 
när den tillfälligt framskymtande berättaren kommenterar stearinfläcken på 
det upplevande jagets tröja. Fläcken blir till en pregnant detalj som både 
”förhöjer verkligheten” i Booths mening och fyller ett (journalistiskt) folk-
bildande syfte genom att påminna om sambandet mellan hög höjd och låg 
temperatur. Något efterhandsperspektiv, där en berättare problematiserar sin 
tidigare upplevelse, är det däremot inte frågan om. Dissonans kan därför inte 
spåras i texten. 
     Cohn menar att den starka konsonans som präglar romanen Svält är 
mycket ovanlig inom homodiegetiskt berättad fiktion.232 Fludernik betraktar 
konsonant jag-berättande som en form av reflector mode, med en internt 
fokaliserad jag-karaktär. Även hon anser att den här typen av berättelser är 
tämligen sällsynta: ”Reflector mode narratives are comparatively rare in the 
homodiegetic realm; most first-person texts typically foreground the dyna-
mic interaction between narrating and experiencing selves.”233 När en sådan 
interaktion dominerar blir gränsen mellan de två jag-instanserna ofta luddig, 
så att det är oklart var läsaren ska placera textens deiktiska centrum.  
     I Svält växlar Hamsun mellan preteritum och historiskt presens, konstate-
rar Cohn. Men oavsett tempus finner hon att det berättande jaget totalt får 
träda i bakgrunden. Skulle därmed konsonans kunna vara ett starkare krite-
rium för intrycket av samtidighet än historiskt presens? Cohn är inne på detta 
när hon skriver om Svält:  

The absence of self-exegesis and of all references to the narrating self ex-
cludes from Hamsun’s text the entire temporal zone for which the present 
tense is normally employed by a dissonant narrator like Prousts Marcel. [...] 
The ease with which this narrative present alternates with narrative past indi-
cates the degree of consonance Hamsun has achieved in his text: he evokes 
the past as though it were present, no matter whether he uses the past or the 
present tense.234  
 

Det förefaller alltså som om denna nu-känsla kan etableras oberoende av 
tempus. Sylvia Adamsons iakttagelser gäller amerikanska exempel på new 
journalism i tredje person, och mycket riktigt anser Cohn att konsonans (re-
spektive dissonans) även kan förekomma mellan berättare och karaktärer i 
heterodiegetisk fiktion.235 Ett svenskt exempel på tredjepersonsberättande 
som är skrivet i preteritum och som tycks utgå från det upplevande ögon-
blicket hämtar jag ur Lena Sundströms sekundärt vitnande reportage inför 

                                                        
232 Cohn, 1983, s. 158. 
233 Monika Fludernik, ”The Establishment of Internal Focalization” i New Perspectives on 
Narrative Perspective, s. 106. 
234 Cohn, 1983 s. 157. 
235 Ibid., kap. 1. 
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tioårsminnet av den tsunami som drabbade Sydostasien den 26 december 
2004:  

Palmerna har fått kullar tänkte hon. Och såg sedan att det var rötterna som låg 
som blottade klumpfötter där stammen började. All jorden som sköljts bort. 
Rötterna, och sedan människoklasarna, de ljusa kropparna i badshorts och bi-
kinis tryckta tätt intill varandra vid träden, överallt, på samma sätt. 
     Bertil och Karin och Julius som stod och klamrade sig vid ett träd. Och Ju-
lius som fortfarande höll i filmkameran, krampaktigt, som att det hade varit 
det enda fasta att hålla sig i när vågen kom.  

Vattnet drog sig nu tillbaka i strida strömmar, och kokosnötterna som for 
förbi fick henne att vända bort blicken eftersom hon såg att de varken var 
mindre eller större än ett barns huvud.  

Hon försökte orientera sig men det fanns inte längre några riktmärken att 
förhålla sig till. Där bungalowhusen i sten nyss hade legat, fanns nu bara 
grunden kvar.236 

 
Scenen är varken berättad i första person eller bygger på reporterns observa-
tioner i verkligheten. I texten sammanfaller perspektivet inte med en repor-
ters utifrån-blick utan tillhör en (annan) upplevande karaktär, som skildras 
inifrån. Ett externt vittne förekommer alltså inte. Den upplevande karaktären 
får trots det en sorts vittnesfunktion, något som vi märker på att perspektivet, 
med undantag för i första meningen, är afferent (”iakttaget som av en karak-
tär i berättelsen”, se figur 5).  

Berättartempus är den här gången preteritum. Ändå märks ett starkt fokus 
på ögonblicket; efterhandsperspektivets reflektion och bearbetning av det 
skedda saknas nästan helt och berättandet blir konsonant. Trots att scenen är 
rekonstruerad bidrar inte minst de preciserade detaljerna till att förmedla 
intrycket av att det skildrade är direktupplevt. Notera särskilt sista mening-
ens ”fanns nu”, en formulering som hos Hamburger blir en fiktionsmarkör. 
Adamson kallar den här formen av narrativitet för ”empathetic narrative”, ett 
sätt att väcka inlevelse i berättelsens karaktärer. Hon uttrycker det som att 
was now-konstruktionen ”[is] becoming the marker of sympathetic imagina-
tion rather than experiential memory”.237  
     Det tycks alltså som om illusionen om ett samtidigt berättande i reporta-
get i första hand är knuten till konsonans – oavsett om texten berättas 
heterodiegetiskt eller homodiegetiskt och oavsett om den är sekundärt eller 
primärt vittnande – och i andra hand till tempusformen historiskt presens. 
Konsonans är också något som i praktiken följer med Elvesons genredefini-
tion. Där stipuleras att en reportagetext ska bygga på iakttagarens ”direkta 
upplevelser”, det vill säga upplevelserna (och det gestaltande språket) ska 

                                                        
236 Lena Sundström, ”Morgon i paradiset”, Dagens Nyheter, 08.12.2014.  
237 Adamson, 2001, s. 95. 
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betonas före reflektion och eftertanke. Vidare ska upplevelserna vara ned-
tecknade ”inom ganska kort tid”, vilket jag tolkar som spontant, utan större 
bearbetning.  
     Frågan är vad de nämnda stildragen är ett uttryck för. Jag tror att det finns 
flera förklaringar. En av dem hänger definitivt samman med ögonvittnet, i 
direkt och indirekt betydelse. Tillsammans signalerar vittnet och samtidig-
heten nyhetsvärde (medier vill vara först med en nyhet), trovärdighet (”detta 
är på riktigt”) och känslan av att det rapporterade är direktupplevt. Här kan 
skönjas en nästan febrig vilja att betona det autentiska genom att betona 
ögonblicket.  

En journalistikforskare som har tagit fasta på den rent fysiska sidan av att 
vittna är Géraldine Muhlmann. Hon tänker sig det vittnande jaget som en 
kropp för förankrad erfarenhet. En sådan reporter blir en vittnesambassadör, 
motsvarande den klassiska reporterrollen läsarens ställföreträdare. Hon är på 
plats i sina läsares ställe; Muhlmann talar om ett ”kollektivt jag”. Men repor-
tern är också en ”resenär i annanhet”; hon antar andras perspektiv för att, 
med hjälp av sina sinnen, bli förbindelselänken till en publik. Genom att 
mottagarna kan känna igen sig i de förmedlade förnimmelserna etablerar hon 
trovärdighet för sin reportergärning.238 

Det här sättet att resonera stämmer väl med min idé om att den klassiska 
reportagereportern fullföljer ett vittnande uppdrag där hon själv bara är ett 
redskap för att berätta om ”de andra”. En fysisk dimension skymtar också i 
reportagetextens narrativitet, i form av ett seendets afferenta perspektiv, 
mimetisk framställning som representerar sinnesförnimmelser på plats och 
de preciserade miljödetaljerna, som förankrar scenen i en fysisk verklighet. 
Eftersom en kropp på plats inte är förenad med eftertanke, utan tycks vara ett 
med det upplevda ögonblicket, blir konsonans en logisk följd av denna re-
porterroll. 

2.4.5 Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag beskrivit och illustrerat narrativa drag som är genre-
typiska för reportage. Jag har inte funnit något som utmärker samtliga repor-
tage och samtidigt skiljer dem från fiktionsberättelser. Däremot har jag för 
det första identifierat två inslag i det så kallade kollagereportaget: repliker 
som klippts in från andra sammanhang än där de nu ingår och repliker där en 
eller flera karaktärer tycks tala utan lyssnare. I båda fallen rör det sig om 
repliker som yttras utan att ingå i det sammanhang som synliggörs av berät-
telsen. Denna sorts inslag förekommer inte i alla reportage. Men i och med 
att de inte alls förekommer med samma funktion i andra typer av berättelser 
än reportage väljer jag ändå att kalla dem genretypiska. 

                                                        
238 Géraldine Muhlmann, A Political History of Journalism, övers. Jean Birrell, Cambridge: 
Polity, 2008, s. 31–36. 
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För det andra har jag identifierat två narrativa drag som utgår från en 
klassisk reportagetradition med en vittnande reporter: dels hur en ögonvitt-
nesposition i texten resulterar i ett afferent perspektiv, oavsett om en upple-
vande reporter syns eller inte, dels hur historiskt presens och konsonans 
åstadkommer en illusion av samtidighet. Båda dessa inslag får en speciell 
funktion när de förekommer i reportagetexter, genom att de iscensätter idéer 
om en reporter som är på plats, iakttar och vittnar om sina iakttagelser i 
samma ögonblick.239  

Som retoriska drivkrafter tycks idéer om ögonvittnet och samtidigheten 
vara oskiljbara från det klassiska reportagets etos. De blir därför viktiga 
byggstenar i den regisserade bild av verkligheten som reportaget erbjuder. 
Det har blivit dags att närmare undersöka konstruktionen av reportaget som 
regisserad verklighet.  

 

                                                        
239 I avsnitt 3.4.5 behandlas ännu en företeelse, alternativ dissonans, som kan kallas genreunik 
genom att den förekommer i vissa reportage men inte i fiktionsberättelser. 
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Del 3. Reportaget som regisserad 
verklighet  

Ögonvittnesmetaforen signalerar att reportern kommer utifrån och har ett 
uppdrag: att rapportera om den verklighet och de människor hon möter. Som 
jag tidigare har understrukit innebär den journalistiska yrkestraditionen att en 
reporter aldrig är på plats – i verkligheten eller i texten – för sin privata 
skull. I sitt uppdrag måste hon på samma gång utgå från sina egna upplevel-
ser och i texten skapa inlevelse i de personer hon möter. Visst finns repor-
tage där inlevelsen stannar hos reportern, bland annat vissa typer av 
resereportage och socialreportage där exotisering och förfrämligande medför 
ett distanserande raster. Hit hör, menar jag, vissa av Ryszard Kapuścińskis 
reportage, med sina bitvis djupt fördomsfyllda beskrivningar av folkgrup-
per.240 Men även i sådana texter är reporterns avsikt att ”förklara världen”, 
om så i generaliseringens form.  

Anna Jungstrand beskriver ett reportage som ”berättelsen om reporterns 
möte med verkligheten”.241 Idén om detta möte är central i hennes avhand-
ling Det litterära med reportaget: Om litteraritet som journalistisk strategi 
och etik. Jag har valt en annan utgångspunkt. Det stämmer att en reportage-
text oftast bygger på en autentisk mötessituation, och visst kan mötet synas i 
texten, antingen i upplevd form eller indirekt, genom kvarlämnade fragment 
efter ett bortretuscherat möte. Men eftersom reportaget inte är någon själv-                                   

                                                        
240 Hos Kapuściński möter man formulering på formulering om hur olika folkslag ska förstås. 
Två exempel: ”Armenier! De måste vara tillsammans. De söker varandra världen över, och – 
deras tragiska paradox – ju mer omfattande förskingringen blir, desto större blir deras längtan 
efter varandra, deras vilja och behov av att vara tillsammans. Först när man känner till detta 
drag i den armeniska naturen kan man förstå vilken nagel i ögat Nagorno-Karabach-frågan är 
för dem: leva ett par mil ifrån varandra och inte få vara tillsammans!” Vidare om olika kauka-
siska folkgruppers sätt att förhålla sig till varandra: ”Människor som bor här karakteriseras 
också av en häpnadsväckande och obegriplig emotionell labilitet, oberäkneliga och plötsliga 
stämningsförändringar. De är i allmänhet vänliga och gästfria, de har ju sammanlevt i relativ 
fred i många år. Men plötsligt händer det något. Vad då? De frågar inte ens, lyssnar inte, bara 
griper efter dolk och sabel (numera automatkarbin och bazooka), kastar sig uppskärrade och 
upphetsade över sin fiende och lugnar inte ner sig förrän de har sett blod. Och ändå är var och 
en för sig snäll och trevlig och godhjärtad. Det verkar faktiskt som om en djävul varit i farten 
och blåst till strid. Och sedan blir allting plötsligt lika stilla igen, man återgår till status quo 
ante, till vardagen, vanligheten och den provinsiella tråkigheten.” Båda exemplen är hämtade 
ur Ryszard Kapuściński, Imperiet, övers. Anders Bodegård, Stockholm: Bonnier Alba, 1993, 
s. 101f. respektive s. 111.       
241 Jungstrand, s. 82 et passim. 
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biografi har mötet – med min tolkning av ett journalistiskt uppdrag – inget 
egenvärde; det är inte reporterns syfte att berätta om sig själv utan att an-
vända sig själv för att berätta om världen. Detta till skillnad från i en genre 
som reseberättelsen, som Carina Lidström definierar som att den ska etablera 
ett ”där” (platsen eller resmålet), och samtidigt utgöra ”en faktisk berättelse 
av självbiografisk karaktär”.242  

I föregående kapitel illustrerade jag hur idén om ett bokstavligt och bild-
ligt ögonvittne, tillsammans med idén om det samtidiga berättandet, skapar 
en illusion av hur berättandet går till (reportern både iakttar och vitt-
nar/berättar i det upplevda ögonblicket). Men jag kommenterade också att i 
begreppet ”vittna” ligger att inte själv stå i centrum. I linje med Gunnar El-
vesons tidigare nämnda reportagedefinition uppfattar jag den vittnande 
funktionen (”iakttagande” hos Elveson) som oskiljaktig från reportagegen-
ren, oavsett hur mycket och på vilka sätt reportern syns (eller inte syns). Det 
innebär att till och med ett möte som utgör textens huvudhandling eller en 
reporter som spelar textens huvudroll fortfarande ska förstås som narrativa 
konstruktioner med uppgift att säga någonting om reportagets ämne. I de fall 
där inget möte har ägt rum med primärmiljön, utan textens scener bygger på 
andrahandskällor, kvarstår fortfarande det journalistiska uppdraget att i nå-
gon bemärkelse vittna.  

Med mitt synsätt har reportaget som genre alltid ett engagerat grund-
anslag: reportern vill försöka förstå ”de andra” och ”det andra” – och sedan 
förklara det han har förstått (eller kommentera det han inte har förstått). Jag 
tolkar därför inte främst ett reportage som ”berättelsen om reporterns möte 
med verkligheten” utan, med mina ord, som ”reporterns berättelse om verk-
ligheten” – och detta oavsett om reporterns mötessituation är fullt synlig, 
nedtonad, bortretuscherad eller aldrig har ägt rum. Det som förvandlar texten 
från självnarration/självbiografi till journalistik är en fråga om regi. I detta 
kapitel presenterar jag en modell där reportagetexten beskrivs som regisse-
rad verklighet. Modellen belyser hur reportagetexters grundläggande narrat-
ologiska struktur kan uppfattas, samtidigt som den kan användas för att 
analysera hur narrativiteten är verksam i enskilda reportage och grupper av 
reportage.  
 

 
                                                        
242 Carina Lidström, Berättare på resa: Svenska resenärers reseberättelser 1667–1829, 
Stockholm: Carlsson, 2015, s. 29–31 samt s. 35. En del reseberättelser skrevs dock, både av 
reportrar och andra resenärer, med vad som skulle kunna kallas ett journalistiskt syfte. En 
skarp gräns mellan de två genrerna är därför svår att dra. Däremot menar jag att man kan hålla 
isär två typer av syfte (att i första hand berätta om sig själv respektive att i första hand berätta 
om det och dem man möter). Se även 3.2.6. 
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3.1 En modell över reportagets basala narratologi 
Gerárd Genette menar att den fysiska författaren och berättaren i princip är 
samma sak i en faktisk berättelse.243 För en självbiografi sätter Genette även 
likhetstecken mellan författaren samt berättaren och textens upplevande per-
son, det jag som står i centrum för berättelsens händelser. Liknande grundan-
taganden hittar man på andra håll inom den klassiska narratologin, men 
också i flera av kapitlen i antologin Narrative Factuality från 2020, till ex-
empel det kapitel som behandlar journalistik.244 Med ett sådant synsätt skulle 
de tre instanserna inte behöva skiljas åt i ett reportage berättat i första per-
son.   

På ett övergripande plan är detta naturligtvis korrekt, i bemärkelsen att 
varken berättaren eller den upplevande personen är fiktionell. Men i en ana-
lys av den narrativitet som verkar i reportagetexten blir det fruktbart att 
tänka sig att en skapande eller strukturerande instans, berättaren och en upp-
levande person fyller varsin funktion. Den fysiska reportern skapar en text 
byggd på verkliga händelser och gör då medvetna, ibland också omedvetna, 
val inte bara av berättelsens form utan även av vilka personer som ska före-
komma i texten och hur dessa ska framställas. Beroende på reportagets syfte 
förser han en eventuell, upplevande reporter med en lämplig persona, som 
inte behöver visa hela bilden av hur den fysiska reportern uppträdde ute på 
fältet. Inte heller är textens upplevande reporter identisk med berättaren. I 
förra avsnittet gav jag exemplet hur berättaren i Strindbergs franska repor-
tage noterar vad den upplevande reportern inte kan höra (”Och om icke tåget 
bullrade, skulle vi höra gökens kuku, gyllingens flyo-flio, liknande lärgos-
sarnes signaler på bakgatorna …”).  

Ett reportage behöver vidare inte, till skillnad från en självbiografi, berät-
tas i första person. Ibland har ingen reporter varit på plats, varvid reportagets 
scener blir rekonstruerade, som i de tidigare återgivna exemplen av Capote 
och Sundström (se 2.2.4 respektive 2.4.4). Andra gånger har en upplevande 
reporter retuscherats bort, som i exemplet av Söderberg (se 2.4.1). I båda 
fallen berättas reportaget i tredje person. 

3.1.1 Reportaget som en tolkning av världen 
Här följer ännu ett exempel på hur ett vittnes observationer och även reflek-
tioner dröjer sig kvar, trots att ingen reporter syns i texten. (Uttryck som 
direkt pekar mot en bortretuscherad reporters iakttagelser har kursiverats av 
mig.) 

                                                        
243 Genette, 1993, s. 34. 
244 Renner, s. 470–471. 
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Shakila sitter på rommets eneste møbel, en sofa som er brakt inn for anled-
ningen. Hun følger med på avstand, og får verken lov til å danse eller smile. 
[...]  

Hun sitter rank som en dronning, og konverserer rolig med den som måtte 
sitte i sofaen sammen med henne – en ære som går på rundgang. Bare leppene 
beveger seg når hun svarer på sofagjestens spørsmål. 

Fargene på klesdrakten hennes er rødt, grønt, sort og gull. Det ser ut som 
om hun er drapert i det afghanske flagget, og deretter blitt drysset over med 
gullstøv. Brystene står ut som fjelltopper, det er tydelig at bh-en hun kjøpte et-
ter øyemål passer. Livet er snørt stramt under kjolen. Hun har smurt tykke lag 
med ”Perfact” i ansiktet, streket opp øynene med kajal, og tatt på den nye, rø-
de leppestiften. Også i utseende er hun den perfekte brud. [...] 

Wakils kvinner danser en sensuell dans med sjal og tørklær som rammer 
inn ansiktene og kroppene deres. Rommet er fuktig av damp og dufter av søt 
svette. Selv om alle vinduer er åpne og gardinene blafrer i natten, kan ikke den 
kjølige vårvinden svale disse kvinnene.245 

 

Citatet är hämtat från Åsne Seierstads reportagebok Bokhandleren i Kabul 
från 2002 och återger hur en afghansk kvinna förbereds för sitt bröllop. Tex-
ten följer Elvesons definition med avvikelsen att den inte berättas i det själv-
upplevdas form. I stället har en upplevande reporter retuscherats bort. 
Avsnittet rymmer viss bakgrundsinformation av faktakaraktär (att bordet har 
burits in, att en blivande brud inte får dansa eller le, att Shakila har köpt en 
bh efter ögonmått). Detta är kunskap som inte framgår av scenen, vilket gör 
texten tillfälligt icke-fokaliserad (berättad ur ett allvetande perspektiv). Nå-
gon inblick i brudens känslor erbjuds däremot inte. I stället domineras ”se-
endet” av ett anonymt vittnes externt afferenta perspektiv (se figur 6).  

Detaljrikedomen följer realismens berättarstil (soffan, dansen med sjalar 
och handdukar, de många detaljerna i Shakilas klädsel och sminkning). Här 
finns uttryck som direkt signalerar att någon har iakttagit scenen samt känt 
rummets lukt (se mina kursiveringar). Adjektiv och bildspråk liksom en av-
slutande reflektion  – allt detta pekar också mot en personlig betraktare. De 
många iakttagelserna vill något, och jag tolkar deras ärende som att signalera 
att ett vittne verkligen har varit närvarande i det gestaltade ögonblicket och 
har utnyttjat sin iakttagelseförmåga maximalt. Med andra ord: De ska inte 
bara förmedla närvarokänsla till läsaren, de ska också etablera journalistisk 
trovärdighet.  

Här är det möjligt att tillämpa Fluderniks resonemang om hur vi läsare 
”översätter” eller narrativiserar en märklig berättelseform till något som vi 
känner igen: i det här fallet aktiviteten att iaktta men också reportaget som 
genre, vilket gör att vi kan ”tänka tillbaka” den reporter som vi antar var 
närvarande i den verkliga situationen.  

                                                        
245 Åsne Seierstad, Bokhandleren i Kabul: Et familiedrama (2002), Oslo: Cappelens Forlag, 
2004, s. 104–105. 
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Reportaget är ”reporterns berättelse om verkligheten”, och den berättelsen 
är alltid subjektiv. Det journalistiska kontraktet är en garant för att kontrol-
lerbara fakta och repliker är korrekt återgivna. Men resten – form, urval av 
fakta och iakttagelser, attityder som texten förmedlar – kan bara ge upphov 
till en i taget av många tänkbara versioner av den verklighet som reportaget 
gestaltar.  

I en komplett reportageanalys menar jag att tre saker bör undersökas. Med 
hjälp av källkritik granskar man de sakuppgifter som förekommer i texten 
samt de uppgivna källornas tillförlitlighet (referensnivån). Därnäst undersö-
ker man vilken bild reportaget förmedlar av sitt ämne (berättelsen) och till 
sist hur den bilden förmedlas (berättandet). Medan den första aspekten kan 
avgöras på objektiva grunder (sant eller falskt) är de två senare aspekterna 
med nödvändighet subjektiva. Den här avhandlingen riktar in sig på den 
tredje aspekten, hur berättelsen berättas eller hur narrativiteten verkar i tex-
ten. I exemplet ovan undersöker man då hur bilden av den blivande bruden 
liksom den återgivna scenen är konstruerade.  

Ett reportage kan alltså betraktas som en konstruerad berättelse, byggd på 
den fysiska reporterns tolkning av världen. I den berättelsen fyller berättaren 
(hetero- eller homodiegetisk), upplevande karaktärer (även en upplevande 
reporter) samt en väljande och konstruerande instans olika funktioner, som 
alla kommer att samspela i vad läsaren får syn på. Det som skapas ur denna 
process är alltid texten, alltså den berättelse som föreligger med utgångs-
punkt i verkliga fakta, händelser och repliker. Konstruktören kan därmed 
inte fantisera fritt utan begränsas av en verklig förlaga. I stället skulle den 
process där texten växer fram till stora delar kunna liknas vid regi. För att 
blottlägga samspelet mellan de tre instanserna vill jag pröva en modell där 
reportagetext betraktas som regisserad verklighet.246 Jag kombinerar då an-
greppssätt från strukturalistisk och retorisk narratologi med ett mediereto-
riskt perspektiv. I det följande beskrivs modellens teoretiska grund. Jag vill 
understryka att jag endast använder mig av valda delar från de olika perspek-
tiven och att det centrala är att konstruera en modell som kan åskådliggöra 
reportagetexters narrativa strukturer. 

I boken Retorik eller konsten att övertyga, döpt efter en formulering från 
Aristoteles, skriver Kurt Johannesson: ”Allt språk är påverkan, den som talar 

                                                        
246 Även Anna Jungstrand menar att man måste problematisera och dela upp skaparfunktionen 
i ett reportage. Hennes modell ser dock något annorlunda ut än min. Hon delar Dorrit Cohns 
uppfattning om en aktiv berättare, en berättande instans som väljer vad som ska berättas och 
på vilket sätt detta ska framställas, se Jungstrand s. 79. Hon tänker sig att det är berättaren 
som ”förlägger perspektivet hos olika karaktärer”, s. 62. Jag vill följa framför allt Chatman 
när han gör berättaren och karaktärerna mer jämbördiga och, inte minst, poängterar skillnaden 
mellan dem, samtidigt som han låter en implicit författare skapa berättelsen, se Chatman, 
1990 s. 144–145 och s. 84, Till skillnad från Cohn tänker sig Jungstrand ändå en implicit 
reporter, som dock är mindre av en skapande instans i Chatmans mening än motsvarar ”den 
bild läsaren får av reportern via värderingar i texten”, se Jungstrand s. 61.  
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vill alltid styra och forma andras tankar och känslor.”247 En sådan påverkande 
funktion i språket är central för ämnet massmedieretorik. Det etablerades 
1973, tack vare Bengt Nermans lärobok med samma namn, och fick 1984 
officiell status som högskoleämne för undervisning. Senare har det också 
kommit att tillämpas som en metod inom forskning, till exempel i de tidigare 
nämnda avhandlingarna av Lars Hultén, Lundgren, Thurén och Eide samt i 
Britt Hulténs studier av svenska sociala reportage (se 1.7). Inom ämnet un-
dersöker man hur medier, genom kollektiva och individuella produktions-
processer, använder språket för att på ett effektivt sätt föra ut budskap till en 
publik. Man undersöker också vilka dessa budskap är i olika sammanhang 
med fokus på vilka värderingar de förmedlar. 

Nerman hade tagit intryck av bland andra Kenneth Burke, som under 
1940-talet och påföljande decennier var med och lanserade the New Rheto-
ric, en retorik sammanlänkad med sociologiska, kulturella och lingvistiska 
perspektiv på språk. Burke menade att språket, vad människor tänker och 
uttrycker, kan uppfattas som symboliska handlingar. För att studera hur 
mänskliga relationer och motiv kommer till uttryck utvecklade han kommu-
nikationsteorin dramatism. Inom den kan ett språkligt budskap undersökas 
med hans retoriska analysmodell pentadanalys, utifrån en metaforisk förstå-
else av budskapet som ett drama med fem beståndsdelar eller element. Föl-
jande retoriska element undersöks då: Act (vilken handling utförs), Agent 
(vem utför handlingen), Scene (var utförs handlingen), Agency (med vilka 
medel utförs handlingen) och Purpose (vilket är syftet med handlingen). 
Elementen bildar en basal ”grammatik” för alla typer av budskap mellan 
människor. Ett bakomliggande ”motiv”, till exempel i form av en viss livså-
skådning, påverkar hur elementen varieras, kombineras och sedan tolkas av 
olika mottagare. I text kan analysmetoden enligt Burke tillämpas på allt ifrån 
romaner och poesi till vetenskap, nyheter och skvaller.248 Metoden fick stort 
genomslag i amerikansk medieforskning under 1950-talet, konstaterar Kris-
tina Lundgren och nämner släktskapet med journalistikens så kallade kar-
dinalfrågor vem, vad, när, var och varför.249  

Med bland andra Burke som inspirationskälla utvecklade Nerman inte 
bara ämnet massmedieretorik utan också sin egen analysmodell, den drama-
tiska metoden, där en tidningsartikel blir en teaterföreställning med huvud-
roller, biroller, rekvisita och en intrig. Journalisten som skriver är regissören, 
tydligt skild från en eventuellt synlig reporter, som blir en av föreställning-
ens roller. Nerman, liksom medieretoriker i hans efterföljd, har med mo-
dellens hjälp påvisat mönster i första hand i nyhetsartiklar, med fokus på 

                                                        
247 Kurt Johannesson, Retorik eller konsten att övertyga, Stockholm: Norstedts, 2002, s. 8. 
248 Kenneth Burke, ”Introduction”, A Grammar of Motives (1945), Berkeley: Californian 
University of California Press, 1969, s. xv–xxiii. 
249 Kristina Lundgren, ”Massmedieretorik vs. Diskursanalys”, Rhetorica Scandinavia, 1997:2, 
s. 70. 
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vilka budskap och värderingar som förmedlas. Ofta har analysmetoden an-
vänts för jämförande studier, till exempel av hur olika redaktioner har skild-
rat samma händelse eller mellan hur vissa samhällsfrågor har skildrats av 
medier vid olika tidpunkter. För sådana analyser påvisar Lundgren ett släkt-
skap mellan massmedieretorik och den typ av internationell diskursanalys 
som under 1990-talet växte fram ur forskning av Norman Fairclough, Roger 
Fowler och Teun van Dijks.250  

Nermans arvtagare Britt Hultén har utöver nyhetstext analyserat reportage 
med hjälp av massmedieretorik. Hon har då intresserat sig både för övergri-
pande mönster, som samhällssynen i svenska sociala reportage under 1930-
talet, och form, stil och värderingar i reportage av enskilda reportrar. Hennes 
läsningar är textnära, och i boken Journalistikanalys: En introduktion lyfter 
hon fram retoriska men också litteraturvetenskapliga inslag som viktiga i en 
massmedieretorisk analys.251 Här nämner hon inflytande från Staffan Björks 
Romanens formvärld vad gäller analysaspekter som berättarperspektiv, 
tankeåtergivning och miljöbeskrivning och Booths The Rhetoric of Fiction. 
Hos Booth betonar hon särskilt den implicita författaren, som hon liknar vid 
”den inre berättarrösten”.252 Burke, å sin sida, talar om en mer aktiv instans, i 
form av en ”genererande princip” som sätter samman de fem dramatiska 
elementen. Denna princip svarar mot ett visst ”motiv” eller filosofiskt tanke-
system. Han ger exempel på hur olika motiv kan ordna ingredienserna i en 
viss berättelse i olika kombinationer, så att dessa ger upphov till vitt skilda 
tolkningar.253 Det är en sådan genererande princip som jag skulle vilja lik-
ställa med ”regi”, en regi som har retorikens uppdrag att påverka sina motta-
gare. Den reportagetext som växer fram blir då ett exempel på regisserad 
verklighet.  

Analyserna i denna avhandling har inte massmedieretorikens fokus på att 
synliggöra budskap och värderingar. Det innebär att jag bortser från hur 
tidskontext, samhällskontext, medielogik och redaktionella rutiner resulterar 
i implicita värderingar i journalistiska texter. I stället undersöks reportage-
texten som ett eget system. Det är inom det systemet som undersökningen 
belyser hur en regisserande princip ordnar reportagets ingredienser så att 
vissa narrativa mönster uppstår. Mönstren och hur de kan varieras står i cent-
rum. Där mönstren avviker från mönster i jämförbar fiktionslitteratur vidgar 
jag analysen genom att söka efter kontextuella förklaringar. Jag har redan – i 
kapitel 2.4, om genretypiska drag – pekat på hur genrekonventioner kan 
förklara sådana avvikelser.254 Jag har också visat hur ett kognitionsnarratolo-

                                                        
250 Lundgren, 1997. 
251 Britt Hultén, Journalistikanalys: En introduktion, Lund: Studentlitteratur, 2000. 
252 Ibid. s. 9–10. 
253 Burke. 
254 Se även 3.3.4, ”Reportage skapar egna berättarkonventioner”. 
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giskt perspektiv, genom Fluderniks metod narrativisering (se 2.1.3), kan göra 
den här typen av reportage begripliga.  

I övrigt är det på ytterligare en viktig punkt som det retoriska sambandet 
mellan kontext och text granskas. Som tidigare nämnts (se 1.4) undersöker 
jag hur yrkesidéer knutna till ett socialt engagemang sätter spår i reportagets 
narrativitet. Eller omvänt: hur vissa narrativa drag kan förklaras med ett yr-
kesengagemang hos den fysiska reportern. Här finns en del likheter med den 
kommunikationsmodell som James Phelan har ställt upp inom retorisk narra-
tologi. I den modellen är det i första hand de etiska konsekvenserna av en 
viss berättarteknik som undersöks på flera av berättelsens plan.255 Phelan 
väger in hur en berättelses karaktärer uppträder ur ett etiskt perspektiv samt 
hur, på varsitt plan, en berättare och en implicit författare förmedlar budskap 
med tillhörande värderingar till varsin motsvarande publik/läsare. Dessutom 
tillkommer i hans modell en fysisk läsare, utanför texten, och denna läsares 
reaktion på allt som kommuniceras inom texten.256 Reaktionerna kan vara 
kognitiva, emotionella och etiska (värderande) och varierar beroende på hur 
läsaren förhåller sig till det normsystem som förmedlas.  

I avhandlingens analyser diskuterar jag läsarter generellt när jag vill 
kommentera skillnader i berättarmönster mellan vissa reportage och romaner 
eller noveller. Utöver det följer jag inte Phelan i att pröva explicita och im-
plicita mottagares reaktioner mot olika sätt att berätta. Däremot finns en 
etisk karaktär på det samband som jag pekar ut mellan yrkesrollen och ett 
narrativt engagemang. 

Nermans och Hulténs teoribildning rymmer en läsarroll i form av den lä-
sare som finns inskriven i texten. Båda forskarna för principiella resonemang 
om hur medieinnehåll produceras och konsumeras. ”Hur journalisten – och 
mediet – föreställer sig läsaren ger avtryck i texten”, skriver Hultén och be-
skriver en ständig cirkelrörelse: Medier, redaktioner och enskilda journalister 
anpassar sina budskap efter förväntningar från den publik eller målgrupp 
som även är en produkt av sin tid och sitt samhälle. Målgruppen påverkas 
sedan i sina förväntningar av den journalistik som produceras.257 I enskilda 
textanalyser är det i praktiken dock främst textens form, innehåll och impli-
cit förmedlade budskap/värderingar som undersöks hos både Nerman och 
Hultén, inte läsarreaktioner.  

Jag har tidigare nämnt att jag inte går in på vilken sorts läsare ett enskilt 
reportage eller en viss typ av reportage verkar rikta sig till (se 1.4). Jag dis-
kuterar heller inte om en läsare skulle kunna reagera annorlunda på ett givet 
reportage i en annan tid, i ett annat land och där en annan medielogik råder. 

                                                        
255 James Phelan, Living to Tell about It: A Rhetoric and Ethics of Character Narration, 
Ithaca, New York: Cornell University Press, 2005. Begreppet implicit författare förklaras på 
kommande sidor. 
256 Ibid., s. 23. 
257 Britt Hultén, 2000, s. 18–19. 
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När jag undersöker reportagetexten utgår jag ifrån att iakttagelserna om vissa 
sätt att berätta motsvarar vissa avsikter hos en ”regissör”. Läsarens reaktion-
er på texten är då en spegel av dessa avsikter. I min modell innebär samban-
det att spänningsförhållandet mellan en inbyggd, strukturerande avsikt och 
en inbyggd, tolkande uppfattning är konstant. Primärt undersöker jag varken 
avsikten eller tolkningen, endast konstruktionen, det vill säga de narrativa 
strukturerna kompletterade med urval av information och stilmedel.  

När David Eason beskriver estetiken bakom den realistiska grenen av new 
journalism poängterar han journalistens balansgång mellan att hålla en privat 
distans och i texten skapa närhet till de människor som reportaget levande-
gör. Han citerar reportern Tom Wolfe, som menar att en sådan närhet kon-
strueras med hjälp av berättarteknik. För att ytterligare understryka draget av 
medveten konstruktion citerar han en annan reporter, Gay Talese, och hans 
liknelse mellan den skrivande reportern och en filmregissör: ”’I’m like a 
director, and I shift my own particular focus, my own cameras, from one to 
the other . . . I find that I can then get into the people that I am writing about 
and I shift.’”258 Eason tillägger sedan själv: ”Paradoxically, the distance of 
the director allows a more intimate portrait.”  

Vi kan alltså se hur idén om en ”regisserande” instans bakom den jour-
nalistiska texten återkommer på flera håll. Man kan betona kommunika-
tionsaspekten i form av kommunikation som en tvåvägsprocess (det gör 
Nerman och Hultén generellt men inte i enskilda analyser) eller produktions-
aspekten, som Burke gör i sin dramatiska pentad och som jag vill göra med 
min modell.  

Efter denna bakgrund till regissörsbegreppet vill jag pröva att kombinera 
det med andra teoretiska perspektiv än det massmedieretoriska. Först ska 
sägas att Nerman själv inte använder regissören från sin modell när han väl 
analyserar enskilda artiklar. Han problematiserar inte heller regissörens 
funktion i teoretiska diskussioner. Andra medieretoriker, som Hultén, Lund-
gren och Thurén, avstår även de från att införa regissören som en instans i 
sina analyser. Själv har jag funnit det fruktbart att vidareutveckla Nermans 
regissör och Burkes genererande princip. Jag kombinerar då idén om en re-
gissör med inslag från strukturalistisk narratologi, i form av Seymour Chat-
mans begrepp implicit författare, och ytterligare inslag från retorisk 
narratologi, i form av Wayne C. Booths motsvarande begrepp med delvis 
annan innebörd. 

Booth, som också talar om författarens andra jag, tänker sig att den fy-
siska författaren lägger in värderingar och attityder i en text och att dessa blir 

                                                        
258 John Brady, ”Gay Talaese: An Interview”, i Roland Weber, The Reporter as Artist: a look 
at the new journalism controversy, New York, Hastings House, 1974, s. 94–97, citerad ur 
Eason, s. 196.  
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till en form av filter för vad läsaren får syn på.259 Detta filter är den implicita 
författaren, och det kan sedan skifta mellan olika texter av samma författare. 
Inom journalistik skulle det kunna motsvaras av textens vinkel: det ljus som 
händelserna skildras i och som bland annat avgör var läsarens sympati re-
spektive antipati hamnar. Booth skriver: ”The ’implied author’ chooses, 
consciously or unconsciously, what we read; we infer him as an ideal, liter-
ary, created version of the real man; he is the sum of his own choices.”260  

Chatman delar denna tolkning men gör samtidigt den implicita författaren 
till den som ”uppfinner” texten, det vill säga som väljer händelser och mil-
jöer, som fördelar ordet mellan berättare och karaktärer och som förser alla 
med deras repliker.261 Till skillnad från Booth betonar han den implicita 
författarens självständighet från den fysiska författaren; denna instans ska 
uppfattas som en egenskap eller princip inbyggd i texten: ”The implied aut-
hor is the agency within the narrative fiction itself which guides any reading 
of it.”262  

Såväl Cohn som Genette menar att den implicita författaren är en överflö-
dig instans.263 I sin lekfulla genomgång i ”Ockham och de fyrtio berättarna” 
prövar Göran Rossholm att reducera antalet instanser som han sammantaget 
finner i olika narratologiska modeller. Den implicita författaren kanske inte 
behövs, argumenterar han, bakom honom står ju ändå den verkliga författa-
ren: ”När jag tar på mig tomtemasken är det blott de minsta barnen som tror 
att de möter någon annan – och de tar miste.”264   

Varför inte för reportagets del ändå hålla fast vid masken, men göra den 
betydelsebärande? Chatman uppfattar alltså ytterst den implicita författaren 
som opersonlig, som en princip för hur den enskilda texten är organiserad. 
Om vi går tillbaka till Nermans regissör och Burkes genererande princip 
skulle man kunna moderera begreppet till att i stället avse föreställningens 
regi, som då också skulle motsvara Rossholms mask. Bakom regin står den 
fysiska reportern, som är den egentliga regissören och som kan ändra sin regi 
för en given pjäs från en föreställning till en annan. Jag instämmer med 
Booth och Chatman i att både medvetna och omedvetna strategier och val 
kan bidra till konstruktionen. (Det som förmedlas omedvetet är oftast värde-
ringar från regissören, ytterst den fysiska författaren.) Regin består både av 
det som syns direkt, såsom narrativiteten i form av rollfördelning, framställ-
ningsformer och dramaturgi, och av mer underliggande värderingar och atti-

                                                        
259 Booth s. 67–76 et passim. Observera att ”filter” i det här sammanhanget är min egen be-
nämning och inte ska blandas ihop med Chatmans term filter, för karaktärernas perspektiv. 
260 Ibid., s. 74–75. 
261Chatman, 1990, s. 74–89.  
262 Ibid., s. 74. 
263 Cohn, 1993, s. 58 och Gérard Genette, Narrative Discourse Revisited (1983), övers. Jane 
E. Lewin, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1988, s. 144 f. 
264 Göran Rossholm, ”Ockham och de fyrtio berättarna”, Berättaren, en gäckande röst i tex-
ten, red. Lars-Åke Skalin, Örebro Studies in Literary History and Criticism, 2003:3, s. 39. 
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tyder. De senare uttrycks genom stil och ordval och färgar glidningar i per-
spektivet liksom hur innehållet i texten uppfattas.  

Om Booth hos den implicita författaren betonar en retoriskt påverkande 
funktion, genom attityder som förmedlas, medan Chatman betonar en kon-
struerande funktion, liknande en opersonlig dramaturgs, har jag i min modell 
användning för båda funktionerna. Jag anser att de samverkar, även om jag i 
just denna avhandling inte söker efter andra värderingar än narrativt förmed-
lad medkänsla eller andra avsikter än att förmedla och konstruera medkänsla 
och inlevelse. Mitt syfte är och förblir att i första hand undersöka, beskriva 
och kartlägga konstruktionerna/strukturerna, i andra hand att knyta dem till 
hur ett narrativt engagemang kommer till uttryck. 
Eftersom det i enskilda analyser blir otympligt och onödigt abstrakt att tala 
om ”regi” väljer jag att personifiera den instans som är ansvarig för reporta-
getexten. Därmed landar jag i samma beteckning som Nerman, det vill säga 
regissör, som också lättare låter sig förstås bredvid de två andra personifie-
rade instanserna, berättare och karaktärer. Det blir då också möjligt att i en 
figur illustrera hur textens överordnade instans, regissören, styr både de två 
andra och relationerna mellan dem (se figur 1). I kommande analyser hoppas 
jag att denna förenkling ska bidra till att synliggöra och systematisera viktiga 
variationer i reportagetexters narrativitet. Jag fortsätter dock parallellt att tala 
om regi vid de tillfällen då jag särskilt vill betona vilka krafter som verkar i 
texten, snarare än den styrande instansen. 

Eftersom det i enskilda analyser blir otympligt och onödigt abstrakt att 
tala om ”regi” väljer jag att personifiera den instans som är ansvarig för re-
portagetexten. Därmed landar jag i samma beteckning som Nerman, det vill 
säga regissör, som också lättare låter sig förstås bredvid de två andra perso-
nifierade instanserna, berättare och karaktärer. Det blir då också möjligt att i 
en figur illustrera hur textens överordnade instans, regissören, styr både de 
två andra och relationerna mellan dem (se figur 1). I kommande analyser 
hoppas jag att denna förenkling ska bidra till att synliggöra och systematisera 
viktiga variationer i reportagetexters narrativitet. Jag fortsätter dock parallellt 
att tala om regi vid de tillfällen då jag särskilt vill betona vilka krafter som 
verkar i texten, snarare än den styrande instansen. 

Med min modell följer jag Genette, Chatman och Cohn då det gäller att 
göra en tydlig skillnad mellan berättaren och karaktärerna. Genettes fokali-
sationsteori knyter berättarinstansen till karaktärerna genom hur mycket 
berättaren säger i förhållande till deras kunskap.265 En berättare blir hos Ge-
nette aldrig fokalisator (en av berättelsens karaktärer), eftersom berättarens 
perspektiv hänger ihop med berättandets tid och plats, inte berättelsens. 

 

                                                        
265 Jämför med begreppet reflektor, som bland andra Monika Fludernik använder. Att en 
berättelse är fokaliserad har i praktiken kommit att betyda att den är internt fokaliserad, trots 
att Genettes termer fokalisationsbegrepp även inbegriper extern fokalisation.  
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Chatman har nyanserat Genettes teori genom att tala om karaktärernas per-
spektiv, filter, och berättarens attityd, slant. I passager med fri indirekt anfö-
ring menar han att både filter och slant är verksamma, det vill säga 
berättarens och karaktärens röster/perspektiv blandas. Gränsen mellan berät-
telse och berättande förefaller då att tillfälligt bli suddig. Samtidigt menar 
Chatman att berättaren aldrig kan iaktta det som händer i historien, bara rap-
porterna om det.266 Cohn, å sin sida, upprätthåller skillnaden mellan de två 
nivåerna genom näranalyser av förhållandet mellan berättaren och karaktä-
rerna i så väl homodiegetisk som heterodiegetisk fiktion.267 För egen del 
väljer jag att hålla fast vid en strikt gräns mellan karaktärer och berättare 
samt att alltså lägga till en tredje instans i form av regi utövad av en regissör. 

                                                        
266 Chatman, 1990, s. 143–144. Historien syftar på en berättelses innehåll, det som föregår 
den berättelse som är berättarens version av historien.  
267 Cohn, 1983. 
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En viktig distinktion måste till sist göras mot en teaterregissör, som är 
mer eller mindre tvungen att följa ett givet pjäsmanus. Även om repliker 
eller scener kan ändras eller uteslutas ur föreställningen måste en teaterregis-
sör förhålla sig till manuset som ramverk. På den punkten har reportagetex-
tens regissör större frihet. Hennes ”manus” består av verkliga händelser på 
verkliga platser vid verkliga tidpunkter. Från detta manus står det henne fritt 
att göra ett urval. Hon kan utan inskränkning både välja och välja bort repli-
ker som har yttrats och scener som den fysiska reportern har bevittnat eller 
fått återberättade för sig. Hon kan dessutom skildra händelser i valfri ord-
ning. 

3.1.2 Regimodellen synliggör reportagets narrativitet                                
Med en regimodell kan vi tänka oss att det är regin eller regissören som har 
retuscherat bort den upplevande reportern ur de citerade reportagen av Sei-
erstad och Söderberg. Den fysiska reportern har i båda fallen genom ett regi-
grepp valt att byta ut den mest näraliggande lösningen, intern fokalisation 
och en homodiegetisk berättare, mot extern fokalisation och en heterodiege-
tisk berättare. Varför? Därför att det är så regissören i båda fallen vill iscen-
sätta sin föreställning. Den intentionen får styra textens narrativitet. Med 
hjälp av en regimodell kan intentionen göras synlig. 
     Modellen underlättar också om vi vill förstå konstruktionen bakom den 
typ av reportage där en jag-berättare alternerar med andra typer av berättare. 
I ett reportage skrivet för Dagens Nyheters utrikesmagasin DN Världen föl-
jer reportern Erik de la Reguera och en fotograf en grupp latinamerikaner 
som försöker ta sig illegalt till USA genom att tjuvåka på godstågstak genom 
Mexiko. I början av texten är reportern och fotografen med uppe på tågtaket, 
men sedan tvingar föraren dem att gå av. Reportern ger en mobiltelefon till 
textens huvudperson, Norma. Migranterna är rädda att deras guide Omar har 
kontaktats av en man som planerar ett överfall där hela gruppen ska kidnap-
pas. I en rekonstruerad scen skildras vad som händer efter att reportagetea-
met lämnat tåget:  

Mörkret kring tågkroppen är kompakt. Vagnarna dundrar fram genom natten 
mellan skogsdungar och höga berg. Ovanför breder en stjärnklar himmel ut 
sig, och fullmånen har just orkat upp över horisonten. Norma kryper upp i 
Oscars famn. Runt omkring dem på taket kan hon ana de andras hopkrupna si-
luetter.  

[...]I månskenet ser Norma hur en ung man med axellångt hår kryper bort 
till guiden Omar och säger något i hans öra.  

Det går någon minut. Sedan kommer Omar över till henne och säger med 
låg röst att den där killen påstår att han känner folk i Medias Aguas och att det 
finns ett säkert ställe där som man kan få sova på. Men Omar är skeptisk. Han 
har hört sådana historier förr, det är just sånt som kidnapparna brukar säga till 
sina tilltänkta offer – för att invagga dem i säkerhet. 
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[...] 
Den misstänkte kidnapparen håller sig lugn men finns kvar i närheten. Då 

och då talar han i telefon, kanske för att kalla på förstärkning. Norma säger till 
de andra att hon måste gå och kissa. Men bakom ett träd smyger hon upp mo-
bilen. Hon ställer in den på tyst läge och knappar in ett sms. Hon skickar det 
till mig.268 

 
I den sista meningen verkar texten byta berättare, från en heterodiegetisk 
berättare med intern fokalisation (Normas perspektiv) till en homodiegetisk 
berättare, som egentligen inte borde veta vad som händer i scenen (perspek-
tivet blir då internt genom reportern).  Vi har här att göra med vad Genette 
kallar en paraleps, det vill säga berättelsen bryter mot den rådande fokalisa-
tionens logik.269 Reportaget fortsätter sedan med intern fokalisation genom 
reportern. Vi får veta att den upplevande reportern ringer upp Norma i det 
ögonblick då föregående scen slutar och att hon viskar att gruppen verkar 
vara förföljd: ”Sedan bryts samtalet. Jag vågar inte ringa på nytt.” Den 
homodiegetiska berättaren skildrar därefter hur reportern och fotografen det 
närmaste dygnet förgäves letar efter Norma och Oscar. Läsaren hålls i oviss-
het om vad som har hänt. Till sist hittar reportageteamet migranterna. Deras 
upplevelser sedan föregående natt återges i tredje person och preteritum. Den 
här gången rör det sig om berättande i efterhand i form av en analeps, åter-
blick.270 
     I en analysmodell där regin utgör en egen instans kan berättarkonstruk-
tionen i de la Regueras reportage enkelt förstås. Regissören väljer att åter-
kommande byta berättare för att kunna dramatisera än vad som händer 
reportern och fotografen när de letar efter migranterna, än vad som samtidigt 
händer uppe på tågtaken. Dramaturgin fungerar som i en film där två paral-
lella förlopp korsklipps och båda förloppen skildras genom historiskt pre-
sens, skenbart i det upplevda ögonblicket och omväxlande genom Normas 
och reporterns perspektiv.  

3.1.3 Sammanfattning 
Mitt främsta argument för en tredelad analysmodell är att tredelningen är till 
nytta rent operativt; att röra mig med tre instanser i reportageanalyser, och 
att göra tydlig skillnad mellan dem, är fruktbart för min undersökning av 
reportaget som berättelse. Tredelningen belyser tre funktioner som samtidigt 
är verksamma i texten och som den fysiska reportern har använt för att 
iscensätta ”reporterns berättelse om verkligheten”. Vi befinner oss med 
andra ord långt från Genettes påstående för en självbiografi, att författaren är 
identisk med berättaren, som i sin tur är identisk med den upplevande perso-
                                                        
268 Erik de la Reguera, ”Enkelbiljett på dödens tåg”, DN Världen, nr 5, 2011. 
269 Genette, 1980, s. 207– 208. 
270 Ibid., s. 48–49 samt s. 217. 
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nen. Med hjälp av ett stort antal exempelanalyser demonstrerar jag i kom-
mande kapitel hur modellen kan vara användbar och påvisar samtidigt cen-
trala mönster i reportagets narrativitet. 

Sammanfattningsvis kan min modell användas för att ringa in samspelet 
mellan upplevande karaktärer (även en upplevande reporter), olika typer av 
berättare (även en berättande reporter) och den väljande och strukturerande 
regin eller regissören. Inom modellen ska den sistnämnda inte uppfattas som 
identisk med den fysiska reportern utan som en egenskap inbyggd i texten. 
Denna instans väljer innehåll från ett faktiskt underlag och utövar sedan 
textens regi. Berättaren och karaktärerna är jämställda i förhållande till 
varandra och underordnade regissören, som ansvarar för helheten.  I kom-
mande analyser växlar jag mellan uttrycken ”regissören” och ”regin”, bero-
ende på om jag vill betona de val som regissören gör eller de krafter som 
verkar i texten. 

Jag vill förtydliga att det som struktureras och delvis skapas av regissören 
är texten utifrån vissa förutsättningar, inte en valfri verklighetsbild. Kontex-
ten sätter gränser för vad texten förmedlar. Alla beståndsdelar måste vara 
hämtade från de primära eller sekundära observationer, inläsningar och in-
tervjuer som den fysiska reportern har gjort. Den skapande verksamheten 
handlar om att ”regissera” texten utifrån ett urval bland underlagets kompo-
nenter. 

Regimodellen betonar tre saker: För det första att den enskilda reportage-
texten i någon bemärkelse alltid påverkar sin avsedda och inbyggda mål-
grupp. För det andra att denna påverkan styrs av en strukturerande princip, 
som kan uppfattas som en skapande regi av hur en specifik verklighet skild-
ras. För det tredje att regin kommer till uttryck i urval av och relationer mel-
lan berättelsens olika beståndsdelar (berättare, karaktärer, scen, miljödetaljer, 
repliker och fakta). I avhandlingens analyser kommenteras läsarens reaktion-
er endast som en direkt spegel av regissörens avsikter.  

Analyserna i kommande kapitel rör sig på texternas mikronivå, vilket in-
nebär att variationer i röst, perspektiv och regi undersöks stycke för stycke, 
ibland mening för mening. Centrala begrepp av strukturalisterna Genette, 
Chatman, Cohn och Hamburger används tillsammans med nyckelbegrepp 
från dels Fluderniks naturliga narratologi, dels Hermans mer språkveten-
skapliga berättelseteori. Dessa kompletteras med Rossholms diskursinriktade 
begrepp afferent och efferent perspektiv samt ytterligare begrepp, varav en 
del introduceras längre fram i avhandlingen. Syftet är brett kartläggande med 
särskilt fokus på frågan hur narrativiteten i de undersökta reportagen skapar 
ett narrativt engagemang.  

De följande kapitlen undersöker och systematiserar olika reporterroller i 
reportage; hur berättarens röst, karaktärernas perspektiv och regissörens 
överordnade kontroll kan samspela; hur mycket och på vilka sätt berättaren 
kan synas i texten samt vilken betydelse urval, stil och en hypotetisk berät-
tarform kan ha för variationer i reportagets narrativitet. Jag problematiserar 
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även begreppen konsonans och dissonans ytterligare. Samtliga aspekter rin-
gas in brett, för att belysa variationsbredden inom reportagegenren. Parallellt 
undersöker jag hur regin i reportagetexter bidrar till att flytta fokus bort från 
den som vittnar och till reportagets människor och ämne.  

 

3.2 Reporterattityder och reporterroller 
Reportern kan synas olika mycket i reportagetexten, ibland inte alls och 
ibland bara glimtvis. Det sätt som en synlig reporter framträder på kallas ofta 
reporterroll. Denna roll motsvarar den persona (mask) som den fysiska re-
portern skapar av sig själv i berättelsen – främst som upplevande reporter 
men ibland också som berättande reporter. Med min terminologi är det regis-
sören som ansvarar för personans utformning.   

I en stor grupp klassiska och nutida reportage hör reporterrollen till hu-
vudkategorin ögonvittnet. Ett ögonvittne kan synas tydligt eller bara nätt och 
jämnt anas, genom något enstaka ”jag” i texten. Vittnet är en betraktare, 
ibland också en upplevare, däremot inte någon som själv agerar. Detta till 
skillnad från den andra huvudkategorin inom förstapersonsreportaget, där 
läsaren möter den agerande reportern. Två alternativa begrepp är reportern 
som observatör respektive aktör. Båda dessa kan i sin tur omfatta olika un-
dergrupper. I många reportage växlar textens reporter mellan att observera 
och agera.   

En agerande reporter framträder på vissa sätt som påverkar den bild re-
portaget förmedlar av textens ämne. I det här avsnittet undersöker jag några 
av de vanligaste, mer aktiva reporterrollerna i homodiegetiskt berättade re-
portage och samtidigt det maskineri av värderingar som rollerna för med sig. 
Ibland rör det sig inte om någon utmejslad roll, utan snarare om att repor-
terns uppträdande i en enskild scen kan påverka läsarens attityd till textens 
ämne. Andra gånger möter vi en roll som är så tydlig att den i journalistkret-
sar har fått ett eget namn, till exempel läsarens ställföreträdare, flanörrepor-
tern eller äventyrsreportern. Åter andra gånger kan roller överlappa 
varandra, samtidigt som gränsen givetvis är flytande mellan förmedlade atti-
tyder och färdiga roller. I någon mån prövar jag även frågan hur läsarens 
genreförväntningar kan vara knutna till olika typer av reporterroll. 
 



107 

3.2.1 Läsarens ställföreträdare     
Jag har tidigare visat (se 2.4.4) att ju mer konsonant en berättelse med en 
tydligt synlig reporter är, desto mer slår det upplevande jagets värderingar 
igenom på bekostnad av det berättande jagets vilja att nyansera, förklara 
eller, distansera sig från sitt tidigare jag. Det här innebär att i det klassiska 
reportaget, med sitt fokus på ögonblicket, blir attityden hos en framträdande 
upplevande reporter avgörande för vilka värderingar som regissören förmed-
lar till läsaren. Ett samband kan dock även finnas i motsatt riktning. Richard 
J. Gerrig diskuterar kognitionspsykologiska aspekter som påverkar hur läsare 
tillägnar sig en text. De värderingar vi läsare har sedan tidigare kallar Gerrig 
externa perspektiv, och dem menar han att vi för med oss in i läsningen. 
Dessa styr sedan vad vi kommer att tycka om textens karaktärer, vilka attity-
der som vi antar gentemot dem och, till sist, hur vi utifrån detta kommer att 
värdera vad som händer i texten.271    
     Visst finns fiktionslitteratur och även reportage där textens komposition 
genererar inlevelse i personer vars värderingar läsaren inte delar. Men det är 
ändå intressant att ett samband, som det Gerrig påvisar, är centralt för en av 
den klassiska retorikens anvisningar till en talare: vädja till sådant hos dina 
åhörare som får dem att känna sig inkluderade, sedan kan du lägga fram ditt 
budskap. Kurt Johannesson illustrerar detta genom en analys av Martin Lut-
her Kings historiska tal ”I have a dream”. I talet från 1963 utnyttjade King 
en gemensam amerikansk värdegrund, med teman hämtade från såväl Bibeln 
som amerikansk historia, för att skapa en vi-känsla som inneslöt alla ameri-
kanska folkgrupper. Sedan, visar Johannesson, kunde han presentera bud-
skapet vad han ansåg att detta ”vi” var moget för: att avskaffa varje form av 
rasåtskillnad.272  
     Överfört på det skrivna reportaget kan ett sätt att skapa igenkänning vara 
att regissören skildrar en upplevande eller berättande reporter så att denna 
liknar den tilltänkta läsaren. I Författarens verktygslåda visar Torsten 
Thurén hur reporterpersonan i George Orwells The Road to Wigan Pier från 
1937 beundrar engelska kolgruvearbetares styrka och samtidigt upprörs över 
hur smutsigt och snuskigt de lever.273 Båda reaktionerna passade en läsare 
från den tidens medelklass. Men, kommenterar Thurén, Orwell hade själv 
tjänstgjort som polisofficer i Burma, där ”hårda tag” hörde till vardagen. Han 
hade också levt som luffare några år i Paris och London och vant sig vid 
slitsamma levnadsförhållanden med mycket smuts. Han borde därför inte 
reagera särskilt ”medelklassigt” på kolgruvearbetarnas vardag. Att hans per-
sona ändå gör det beror på att Orwell ville att hans läsare, som hörde till den 
bildade medelklassen, skulle identifiera sig med personan. När han väl fått 
                                                        
271 Richard J. Gerrig, ”Perspective as Participation” i New Perspectives on Narrative Perspec-
tive, s. 306–311. 
272 Johannesson, s. 136–144.  
273 Torsten Thurén, Författarens verktygslåda, Stockholm: Liber, 2006, s. 134–135.  
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läsarna att reagera kunde han också väcka deras ”indignation över arbetar-
klassens usla villkor”, skriver Thurén.274 Om hans hans persona inte hade 
blivit upprörd skulle läsarna kanske ha känt sig oförstående och därför inte 
ha tagit till sig Orwells budskap. 
     Värt att notera här är att det inte är ett självändamål för regissören att 
läsaren ska identifiera sig med personan. Precis som värdegrunden i Kings 
tal är de värderingar som Orwells persona förmedlar i stället ett medel för att 
flytta läsarens uppmärksamhet till reportagets ämne, till reporterns ärende. 
Personan fungerar med andra ord som verktyg för regissören när reporterns 
vittnande uppdrag ska kunna fullföljas.  

Ett sätt att inkludera läsaren i ett ”vi” med reportern är att regissören till-
delar den upplevande reportern en av rollerna i det klassiska reportaget, 
nämligen den som läsarens ställföreträdare. Bengt Nerman menar, när han 
drar upp riktlinjerna för ämnet massmedieretorik, att den journalistiska tex-
ten bjuder in till ett ”socialt rum” där journalisten och publiken kan vistas 
gemensamt för att dela värderingar och tolkningsram. Detta ”rum” skapas i 
en kontext som motsvaras av ett givet redaktionellt sammanhang och som 
omfattar allt ifrån den enskilda journalisten och den enskilda textens eller 
mediets målgrupp via genren, redaktionen och mediet till det samhälle och 
den tid som journalistiken produceras i.275 
     Idén om att reportern är på plats i sina läsares ställe lever kvar än i dag. 
Detta uttrycks av Matilda E Hansson, Dagens Nyheters virtual reality-
redaktör 2016, i tidningens julaftonsnummer från samma år: ”Journalisterna 
och fotograferna ska vara läsarens ögon och öron på plats i världen.”276 En 
reporter som omsatte en sådan attityd i en särskild tilltalston var Barbro 
Alving, signaturen Bang. Detta tar sig uttryck i hennes reportage i form av 
små blinkningar till hemmapubliken. Nedan följer några exempel ur ett re-
portage från boxningsmatchen i New York 1959, då svenske Ingemar Jo-
hansson blev världsmästare i tungviktsboxning: ”Där stod svenskar som ett 
sillstim kring smörgåsbordet”; ”hans manager ljög som en gris blinkar om 
Floyds forntid och framtid”; ”En ingenjör från Västerås har betalat 100 dol-
lar, säger etthundra – för sin lille Olle, 12 år. Men FN:s Ralph Burns sitter 
gratis svenskt. Han fick friplåt av Ingemar, när Dag Hammarskjöld höll FN:s 
första kafferep för huset Johansson för ett par veckor sedan.”277 Här är det 
berättaren som regissören involverar i att skapa ett familjärt tilltal, riktat till 
Vecko-Journalens dåvarande läsekrets. Detta sker såväl genom språkliga 
                                                        
274 Ibid., s. 134. 
275 Nerman, s. 18– 20 och s. 32– 43. 
276 Matilda E Hansson, ”Upplev en ny verklighet med Dagens Nyheter”, Dagens Nyheter, 
24.12.2016. 
277 Barbro Alving, ”Högern bakåtdragen – som ett ormhuvud”, Vecko-Journalen, no. 27, 
1959, citerad ur Barbro Alving, ”Dubbel mänsklig förnedring” i Alving, 1982, s. 274–281. 
Bang var anställd vid Dagens Nyheter 1934–1959, därefter på Vecko-Journalen. Hon skrev 
reportage och kåserier och var även en känd radioröst.  
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uttryck (kursiverade av mig) som genom ett innehåll läsaren förväntas asso-
ciera till (ingenjören från Västerås, lille Olle, Dag Hammarskjöld). 
     Bang kunde också berätta om sina personliga vedermödor eller små gläd-
jeämnen i reportagemiljön på ett sätt som inbjöd hennes läsekrets att tänka 
sig in i situationen. I boxningsreportaget skriver hon dråpligt om hur hon 
rycks med av en patriotisk yra och kommer på sig med att vara besviken 
över att inte vara släkt med Ingemar Johansson: 

Ingen människa kan förneka det: En kväll som denna har en rå storhet, en bru-
talitetens magnificens. [...] I dag har magin gått över i namnet Johansson. Och 
regnar det på prästen så stänker det på klockaren. Ett amerikanskt sällskap i 
aftondräkt bars som på en våg av tumultet fram till mig. De hugger tag i mig 
och frågar andlöst: You are Ingemars aunt, aren’t you (de har väl sett mig i 
den johanssonska presskohorten tidigare). Nej, jag är inte Ingemars moster, el-
ler faster. Det är ett bittert ögonblick.278 

 
Ett annat exempel är ett reportage från Tyskland 1946, där Bang berättar om 
hur hon går på en gata med en presentask godis, varpå ett antal barn börjar 
följa efter henne och tigga. Bang skriver:  

Man börjar på svenskt Barnens-ö-vis dela ut. Skaran tränger på, de är som 
små vilddjur, de större trampar ner de små, innan man hinner blinka river och 
sliter små tyska järnhårda nypor i asken, river allting i stycken. Det går 
knappast att beskriva, den fullkomligt hemska stämning av brutal panik som 
slår ut från dessa sju-åttaåringar; man skakar i armar och ben länge efteråt.279 

 
Här syns den språkliga blinkningen till läsarna (”Barnens-ö-vis”), liksom det 
samtida stildraget att berättaren kallar sin upplevare ”man”, något som före-
kom redan i Gustaf Hellströms tidigare citerade reportage från 1915. Kanske 
ska det signalera att reportern representerar alla och envar; vem som helst 
som hade varit i den upplevande reporterns ställe skulle ha reagerat likadant. 
Den personliga reaktionen redovisas också noga och hjälper läsaren att 
känna vad reportern kände i ögonblicket. Ändå är regissören inte primärt 
intresserad av att berätta om reporterns rädsla i situationen; hon använder 
den upplevande reportern för att säga något om en sakfråga, det vill säga att 
barn tvingades svälta i 1946 års Tyskland. 

3.2.2 Regin omdirigerar läsarens intresse                                  
Som regel engagerar sig läsare mer i en karaktär som är aktiv än en som är 
passiv. Genom att föreställa sig vara på plats som aktör tycker sig läsaren 
själv delta i en berättelses händelser. Den slutsatsen drar Gerrig efter att ha 
                                                        
278 Ibid., s. 275. 
279 Barbro Alving, ”Var är Hitlers Frauenführerin?  SA-man rasar mot Göring för liv i sus och 
dus”, del av en reportageserie från Tyskland 1946, Dagens Nyheter, 01.07.1946. 
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undersökt testpersoners läsarrespons.280 Detta stämmer överens med de två 
senare exemplen av Bang. I båda fallen blir reportern indragen i ett händelse-
förlopp som också erbjuder läsaren att känna sig involverad. De tre exemp-
len sammantaget antyder dessutom att ställföreträdarrollen kan förekomma 
både i en mer passiv variant (den vetter då mot ögonvittnet, som i det första 
citatet från boxningsreportaget) och en mer aktiv variant (den vetter då mot 
den agerande reportern, som i det andra citatet från boxningsreportaget och i 
citatet från Tysklandsreportaget). 
     Frågan är hur en aktiv reporterroll går ihop med uppdraget att sätta en 
sakfråga eller andra människor än reportern i centrum. Som exemplen Or-
well och Bang antyder behöver här inte finnas en motsättning. En aktiv upp-
levande reporter drar till sig läsarens intresse – så att detta sedan kan styras 
dit regissören avser. Ett annat exempel på det är Erik de la Regueras tidigare 
citerade ”Enkelbiljett på dödens tåg” (se 3.1.2). Reportaget berättas omväx-
lande ur reporterns och migranten Normas perspektiv. I de avsnitt där repor-
tern syns som ett ”jag” bekymrar sig den upplevande reportern över hur det 
ska gå för Norma. Genom att leva oss in i reportern på plats erbjuds vi läsare 
möjlighet att dela hans oro för henne, vilket dels alstrar narrativ medkänsla, 
dels leder till att Norma befinner sig i berättelsens centrum även här.  
     Med Chatmans terminologi skulle man kunna säga att Norma hamnar i 
textens intressefokus, något som inte påverkar perspektivet men väl läsarens 
engagemang för Norma:281 Precis som den upplevande reportern delar vi 
Normas intresse av att hon ska komma fram oskadd till USA. En sådan ef-
fekt åstadkommer regissören på flera sätt. När Norma och de andra migran-
terna är försvunna erbjuds vi att dela den upplevande reporterns oro för att 
de har kidnappats. Här förmedlas narrativ medkänsla explicit, via reporterns 
uttalade oro. Vid ett annat tillfälle gör regin den upplevande reportern till en 
tydlig aktör i samband med att migranterna har strandsatts på en plats där 
nästan inga tåg passerar. Däremot går bussar till en järnvägsknut. Den upp-
levande reportern ger migranterna pengar så att de kan ta sig vidare med 
buss. Innan han tar fram plånboken överlägger han med sig själv, och berät-
taren involverar läsaren i den medkänsla som leder till beslutet: ”Journalisten 
i mig vill inte ingripa i det som ska skildras, men medmänniskan får allt 
svårare att stå bredvid.”282 
      I ytterligare en scen ska Norma och hennes man få en natts vila på ett 
härbärge. Den upplevande reportern är den här gången enbart iakttagare, och 
den berättande reportern beskriver Normas gest när hon uttrycker sin längtan 
efter dottern därhemma. Läsaren delar reporterns medkännande blick: ”Innan 
de går och lägger sig stryker Norma ömt över en liten rosa kam som hon 

                                                        
280 Gerrig talar om ”the actor/observer difference”, se Gerrig, 2001, s. 313–316. 
281 Chatman, 1990, s. 148.  Se även Rossholm, 2005, s. 167–168, där Chatmans begrepp 
intressefokus utvecklas. 
282 De la Reguera. 
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brukade kamma sin dotter April med på sjukhuset. Hon får tårar i ögonen. – 
Jag saknar henne så. Och de andra barnen också …”283 
     Texten är internt fokaliserad genom reportern, men det är inte reportern 
som vi primärt erbjuds att leva oss in i utan reporterns inlevelse i någon 
annan. Regissören har skapat en narrativ inlevelse i två steg, där den upple-
vande reportern, via konstruktionen av narrativ medkänsla, blir bryggan över 
till en inlevelse i karaktären.  

3.2.3 Världsförändraren och narren    
I en del reportage står reportern oreserverat i centrum i rollen som den som 
genom sitt agerande ska ”avslöja makten” – ställa till svars, ställa till rätta – 
eller bara utropa: ”Kejsaren är naken!” Läsaren rycks med och hoppas att 
reportern ska lyckas i sitt uppsåt. Berättelsen om hur uppdraget avlöper kan 
dessutom gärna skildras i en underhållande form. Ungefär så ser några förut-
sättningar ut för vad Christine Isager i sin doktorsavhandling valt att kalla 
”personliga, spektakulära reportage”. I avhandlingen undersöker hon hur 
tyske Günter Wallraff och amerikanske Hunter S. Thompson liksom danska 
efterföljare utnyttjar sina reporterroller för att skapa profilerade etos (i dag 
skulle vi kanske säga ”varumärken”), förknippade med vissa bestämda egen-
skaper.284 Reportern använder sig av ett synligt ”jag” som beteckning för den 
som ställer sig i allmänhetens tjänst och är beredd att agera: ”det handlings-
kraftige individ, der gør et ærinde gældende over en gruppe medborgere i det 
offentlige rum”.285  
     Wallraff uppträdde som reporter under förklädnad med syfte att avslöja 
missförhållanden (villkoren för turkiska gästarbetare eller de tvivelaktiga 
metoder som skvallertidningen Bild-Zeitung använde i jakt på höga upplagor 
– båda exemplen från 1960- och 1970-talens Västtyskland). Hans ansats var 
samhällskritisk, och hans mål var att ”förändra världen” genom att uppen-
bara ”sanningen”. En sådan reporterroll kan kallas världsförändraren. Igen-
känning skapas hos Wallraff bland annat genom att regin inbjuder läsaren till 
att känna att ”reporterns ärende är mitt ärende”. Reportern strider för en god 
sak (att avslöja sådant som borde dras fram i ljuset), och den fysiska repor-
tern använder sin egen person för att nå sitt mål. Tillvägagångssättet går 
långt utöver ett ögonvittne som står vid sidan om och iakttar; i texten är re-
portern i alla bemärkelser en aktör i det drama som regin spelar upp.286 In-
                                                        
283 Ibid. 
284 Isager. 
285 Ibid., s. 58. 
286 Det traditionella ögonvittnet är mer observatör än aktör. En skillnad mellan jag-berättare 
som huvudsakligen iakttar och sådana som huvudsakligen agerar återfinns inte bara i repor-
tage utan också i fiktionsberättelser. Så håller till exempel Genette med Norman Friedman om 
att man kan skilja mellan homodiegetiskt berättad fiktion med ett ”jag-vittne” och en ”jag-
protagonist”, se Genette, 1980, s. 187. 
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tressant nog finns vittnandets grundbetydelse ändå kvar; syftet är att ”värl-
den ska få veta”. 
      Thompson var inte förklädd till någon annan än – sig själv. Han upp-
trädde i sina texter i en karikerad form som särskilt kopplade ihop honom 
med ”rusmidler (’drugs, alcohol’), vold og vanvid”, skriver Isager. Hans 
genombrott kom med en reportagebok 1966, där han skildrar motorcykel-
klubben Hell’s Angels från insidan. Senare följde reportage om amerikansk 
politik och det amerikanska samhället ur ett vänsterperspektiv. Med hjälp av 
en gränslös persona odlade han en myt om sig själv och refererade i sina 
texter ständigt till denna myt. Isager formulerar det som att han hade en för-
måga att ”multiplicera sig själv” på ett sätt som suddade ut gränsen mellan 
liv, myt och text.  

I reportaget Fear and Loathing in Las Vegas från 1971 har Thompson 
sällskap av sin mexikanske advokat, i texten kallad ”Dr. Gonzo”. Thompson 
har blivit ombedd att bevaka ett motorcykellopp för ett exklusivt sportmaga-
sin. Han disponerar en dyr tjänstebil, är inkvarterad på ett lyxhotell och har 
fått ett förskottsarvode på 300 dollar, som finansierar diverse droger till de 
båda resenärerna. Reportagets del II inleds med att han möter sin följeslagare 
på en bar, efter att han kvitterat ut reskassan:  

So I took the $300 and left. My attorney was waiting in a bar around the cor-
ner. “This won’t make the nut,” he said, “unless we have unlimited credit.”  

I assured him we would. “You Samoans are all the same,” I told him. “You 
have no faith in the essential decency of the white man’s culture. Jesus, just 
one hour ago we were sitting over there in that stinking baiginio, stone broke 
and paralyzed for the weekend, when a call comes through from some total 
stranger in New York, telling me to go to Las Vegas and expenses be damned 
– and then he sends me over to some office in Beverly Hills where another to-
tal stranger gives me $300 raw cash for no reason at all... I tell you, my man, 
this is the American Dream in action! We’d be fools not to ride this strange 
torpedo all the way out to the end.”  

“Indeed,” he said. “We must do it.”  
“Right,” I said. “But first we need the car. And after that, the cocaine. And 

then the tape recorder, for special music, and some Acapulco shirts.” The only 
way to prepare for a trip like this, I felt, was to dress up like human peacocks 
and get crazy, then screech off across the desert and cover the story. Never 
lose sight of the primary responsibility.  

But what was the story? Nobody had bothered to say. So we would have to 
drum it up on our own. Free Enterprise. The American Dream. Horatio Alger 
gone mad on drugs in Las Vegas. Do it now: pure Gonzo journalism.287 
 

                                                        
287 Hunter S. Thompson, ”Fear and Loathing in Las Vegas”, Rolling Stone, 11.11.1971. Det 
sportmagasin som beställt reportaget vägrade publicera texten när den var färdig. I stället 
publicerades den i två delar i tidskriften Rolling Stone, den 11 samt 25 november 1971, under 
Thompsons pseudonym ”Raol Duke”. 
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Citatet återger en jargong fullspäckad med överdrifter och kontraster. Det är 
värt att notera den Horatio Alger som omnämns i sista meningen. Denne 
amerikanske 1800-talsförfattare skrev ungdomsböcker om fattiga pojkar som 
genom hårt arbete, ärlighet, uppoffringar och glatt sinnelag lyckades uppnå 
välstånd och framgång i livet.288 Kontrasten kunde inte vara större mellan de 
två resenärerna och den livsstil som citatet associerar med ”the American 
Dream”. Om ironierna i stycket som helhet ska tolkas som enkla, dubbla 
eller skruvade ytterligare varv lämnar regissören till läsaren att avgöra.   

Den typ av journalistik som Thompson stod för gav upphov både till en 
personkult och till beteckningen gonzojournalistik, hans egen variant av new 
journalism.289 Man kan diskutera i vilken omfattning Thompson hade ett 
journalistiskt syfte och om hans texter därför ska räknas som reportage enligt 
min definition. Kanske är svaret att han berättade något om sin tids USA 
men i en indirekt form, via den narrspegel han höll upp i första hand framför 
sig själv och, genom sig själv, framför samhället och dess masskultur. Man 
skulle kunna kalla en sådan reporterroll narren. 

Thompson har fått enstaka efterträdare, Wallraff desto fler. Den senare 
har både gett namn åt en journalistisk metod (att wallraffa) och bildat skola 
för reportrar som vill göra avslöjanden genom att uppträda under täckmantel. 
I rollen som världsförändrare ingår Wallraff i ett större sammanhang av både 
förklädda och icke förklädda reportrar. Denna breda grupp av aktivt age-
rande reportrar är känd under många namn, till exempel korstågsriddaren 
och den sociala reportern. Gemensamt är syftet att vilja förändra världen 
med sin journalistik.  

3.2.4 Reporter med dubbel persona                      
Jag skrev inledningsvis i detta kapitel att en upplevande reporters ”attityd” 
(förmedlade värderingar) kan resultera i en fullt utmejslad reporterroll. Men 
ibland finns en tydlig gräns. Om vi associerar attityden med etos, i bemär-
kelsen vad reportern signalerar om sin trovärdighet, finns ett par samman-
hang där skillnaden är uppenbar, visar Isager. Ett av dem är just när 
reportern uppträder under falsk identitet. Eftersom persona ska förstås som 
den roll reportern spelar i texten blir personan i det här fallet en dubbelnatur, 
som jag föreslår att man delar in i en yttre och en inre persona. Då utgår etos 
i texten inte från den yttre personan, det vill säga förklädnaden, utan från den 
inre personan, det vill säga den upplevande reportern bakom masken (låt oss 
kalla denna instans ”Günter” i Wallraffs fall). Isager ger ett exempel där 
Wallraffs yttre persona ”Hans Esser” på Bild-Zeitung uppmanas att skjuta 
med gevär på en fest hemma hos en chef.290 Den inre personan ”Günter” vill 

                                                        
288 The Editors of Encyclopaedia Britannica, ”Horatio Alger”, Encyclopedia Britannica. 
289 Isager, främst s. 35–39. 
290 Ibid., s. 96–98. 
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slippa. Han är vapenvägrare och har aldrig tidigare hållit i ett gevär. Men 
som Hans Esser måste han leva upp till sin chefs förväntningar och låtsas 
vara skjutglad. Den yttre personan kan inte neka, eftersom det skulle riskera 
att avslöja att han inte är den han utger sig för att vara. Det som läsaren iden-
tifierar sig med här är ”Günters” vånda: Ska han klara sig ur situationen så 
att han kan fullfölja sitt uppdrag? Allt slutar med att han tvingas till en skjut-
orgie som pågår en hel natt. ”Hans Esser” håller god min, medan läsaren 
inbjuds att lida med ”Günter”. 
     En reporter som uppträdde förklädd långt före Wallraff var Ester Blenda 
Nordström, vars ord jag inledde den här avhandlingen med. Under namnet 
”Ester” arbetade Nordström som piga på en sörmländsk gård och publice-
rade 1914 en serie artiklar i Svenska Dagbladet. Artiklarna gavs senare ut i 
bokform med titeln En piga bland pigor. I det tidigare återgivna citatet om 
pigornas disktrasa ser man en tydlig skillnad mellan den yttre personan (en 
okunnig nybörjare som ännu inte har lärt sig vad disktrasan kan användas 
till) och textens attityd eller etos, som hör hemma hos den inre personan och 
som skymtar i formuleringen: ”Jag stirrar i absolut obetvinglig häpnad och 
förskräckelse på henne”.291 Den inre personan, som vi kan kalla ”Ester 
Blenda”, tar med andra ord avstånd från den kunskap som den yttre person-
an, pigan ”Ester”, förväntas tillägna sig. Läsaren inbjuds att ställa sig på 
”Ester Blendas” sida och se situationen ur outsiderns perspektiv. Samtidigt 
signalerar regin att den inre personan inte får visa sin reaktion, eftersom hon 
måste smälta in bland gårdsfolket om det ska bli några artiklar. Genom hela 
boken låter regissören oss sedan följa hur den yttre och den inre personan 
måste samarbeta för att reportern ska nå sitt mål: att skriva en bok som från 
insidan avslöjar svenska pigors usla arbetsförhållanden. 
     De två exemplen aktualiserar en viktig skillnad mellan Nordström och 
Wallraff å ena sidan och Thompson, Bang och Orwell å den andra: de två 
förra ”bär mask” inte bara i texten utan också i verkligheten, och detta får 
konsekvenser. För det första är det alltså inte primärt den person som upp-
träder i texten som regissören erbjuder läsaren att leva sig in i, utan personen 
bakom masken. (Man skulle också kunna säga: personan bakom personan, 
eftersom både en yttre och en inre persona är regins skapelser.) För det andra 
är regissörens ambition i många (inte alla) reportage i wallraff-stil att väcka 
sympati med och intresse för den grupp som förklädnaden representerar 
(turkiska gästarbetare eller sörmländska pigor, däremot kanske inte medarbe-
tare på en skvallertidning). Läsarens inlevelse förväntas i de fallen röra sig 
fram och tillbaka mellan masken och personen bakom masken eller mellan 
den yttre och den inre personan. 
     För att den yttre personan ska bli effektiv i sin representativitet (i verklig-
heten och i texten) måste den göras generell för sin grupp och därmed be-
gränsad, visar Isager. Där Thompson kan göra textens persona till en 
                                                        
291 Ester Blenda Nordström, s. 131. 
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individualiserad karaktär, måste Wallraff förklä sig på ett sätt som gör att 
han smälter in, antingen det är bland turkiska gästarbetare eller bland skan-
dalreportrar.292 Han får inte sticka ut, eftersom det skulle kunna väcka miss-
tänksamhet. Hans förklädnad (yttre persona) ”er en flad figur og et redskab 
til fuldbyrdelse af skribentens dagsorden”.293 Detta ger wallraff-texter en typ 
av tvångströja som andra reportage slipper.  
     Här vill jag påminna om tidigare resonemang om att all verklighetsåter-
givning rymmer en risk för stereotypisering (se 2.2.5 med referenser till Flu-
dernik och Herman), något som ligger i linje med Isagers slutsatser. Kan 
alltså en sådan risk vara extra stor när reportern uppträder förklädd? Här 
följer ett exempel som jag har hämtat från reportageboken där Wallraff är 
förklädd till gästarbetare. Vid ett tillfälle har hans turkiska alias ”Ali” fått 
arbete i ett stålverk:  

Via rangliga lejdare svingar vi oss in i springor och klyftor av mindre än axel-
bredd och försöker med bräckjärn, jättelika släggor och spadar knacka och 
bända loss järnskorpan som fastnat på väggarna där inne. [...] Vår slavdrivare 
Alfred manar på oss och får veritabla raseriutbrott när han märker att det bara 
är små flisor som lossnar. ”Era förbannade hottentotter, era skitkanaker, era 
kumminturkar och vitlöksjudar” – han beskriver alla nationaliteter han känner 
till, på en gång.  
[...]  

Han skaffar fram tryckluftsborrar och mejslar och långa skrapor, i ett tjockt 
moln av stoft måste vi – utan skyddsmasker – virvla upp de hopbakade järn-
pulvren. Under ideligen upprepade skymford och liggande på sidan kryper vi 
omkring i maskinernas inre. Knattrandet från de bullrande tryckluftsborrarna 
dånar i de trånga stålgångarna så att det gör ont i öronen. Att det finns något 
som heter hörselskydd tycks ingen känna till.294      

 
Fokus på det upplevda ögonblicket är starkt, både genom konsonans och 
historiskt presens, och texten inordnar sig i realismens berättartradition. 
Framställningen är mimetisk och full av preciserade detaljer (sinnesintryck-
en, repliken från Alfred och inte minst alla verktyg och noga angivna arbets-
uppgifter). De många beskrivningarna gör perspektivet afferent, trots att 
reportern deltar i det som skildras. Det beror på att allt som kan ses och hö-
ras är ”som uppfattat” (iakttaget och avlyssnat) av en karaktär i berättelsen, 
nämligen den upplevande reportern (se figur 5). Annorlunda uttryckt: repor-
tern på plats växlar mellan att delta och iaktta, vilket leder till att ett utåtgå-
ende efferent perspektiv, som fångar vad han känner och tänker när han 
deltar, varvas med ett inåtgående afferent perspektiv, som fångar hans iakt-

                                                        
292 Isager, s. 71–76. 
293 Ibid., s. 145.  
294 Günter Wallraff, Längst därnere (1985), övers. Sune Karlsson, Stockholm: Norstedts, 
1986,  s. 132–134. 
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tagelser.295 Visserligen jobbar och sliter reportern som de andra arbetarna, 
men han slutar ändå inte att vara journalist i form av ett vittne; regin gör 
honom till ett deltagande vittne. 

Med kännedom om Wallraffs arbetsmetoder kan vi tolka regissörens syfte 
som att avslöja – i det här fallet vilka omänskliga arbetsvillkor de turkiska 
gästarbetarna tvingas utstå: arbetet är fysiskt på gränsen till det uthärdliga; 
luften är troligen farlig att andas in; arbetarnas hörsel riskerar att skadas och 
arbetsledaren utsätter arbetarna för utskällningar fulla av rasism. Berättarens 
avslutande kommentar om hörselskydd understryker regins implicita bud-
skap ytterligare (hur arbetsgivare i 1980-talets Västtyskland utnyttjade de 
turkiska arbetarnas rättslöshet). 
     Reportagets regissör har med andra ord lyft fram just de detaljer som 
stärker textens budskap. Men hur sker ett sådant urval? Här menar jag att 
läsarnas förväntningar spelar in. Balansgången mellan att berätta något unikt 
och något som läsaren relaterar till kan vara hårfin. Vill regissören gestalta 
”vanlighet” bland sörmländska pigor eller bland turkiska gästarbetare, ja då 
lyfts detaljer fram som ska stärka textens trovärdighet. Och då blir det just 
sådana som kan uppfattas vara ”typiska” för sina miljöer (en ohygienisk 
disktrasa eller hälsofarligt arbete under slavdrivande, rasistiska arbetsledare) 
snarare än de som kan uppfattas som unika (och därmed avvikande från läsa-
rens förväntningar). Ibland kan med andra ord ”ärende” och ”stil” tyckas 
hamna i ett motsatsförhållande – något som jag, likt Gunnar Elveson, finner 
särskilt kan förekomma om en reporter ska berätta om miljöer som varken 
han eller läsekretsen är bekanta med sedan tidigare (se 2.2.5). 

3.2.5 Problematiserande rollspel                                        
En reporter som rör sig fram och tillbaka över gränsen mellan ämne och 
persona, mellan ”de andra” och reportern själv, är italienske Fabrizio Gatti. I 
sin omtalade reportagebok från 2007, Bilal. På slavrutten till Europa, följer 
han ett antal afrikanska migranter i deras försök att ta sig in i Europa. I Af-
rika och Asien uppträder han under eget namn medan han bland migranter i 
Europa wallraffar, förklädd till kurdiske ”Bilal”. Som Bilal hoppar han i 
havet från en klippa på den italienska ön Lampedusa. Gattis plan är att ”Bi-
lal” ska upptäckas i vattnet och föras till det läger där migranter just då för-
varas i väntan på att, oftast, deporteras till Libyen. Lägret är stängt för 
journalister. Därför tar reportern till denna drastiska metod. Senare söker han 
som Bilal också svartarbete på italienska tomatodlingar med minst sagt ve-
dervärdiga arbetsförhållanden.  
     Perspektivet på (och därmed möjligheten att leva sig in i) alla dem som 
”Bilal” representerar pendlar från stor distans till identifikation, till att glida 

                                                        
295 Afferent perspektiv har förklarats med exempel i 2.4.2. Efferent perspektiv förklaras när-
mare i 3.3.2. 
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mellan en reporter som gör sitt jobb och en maktlös människa som försöker 
ta sitt öde i egna händer. Idén till förklädnaden presenteras kortfattat och 
nyktert, nästan som ett spännande upptåg. Gatti har just sett filmen Papillon 
med sin fru och deklarerar: ”– Jag åker till Lampedusa och hoppar i vattnet 
från ett klipprev. Sedan fiskar de upp mig, jag säger att jag är utlänning och 
blir då inburad. Papillon gjorde det för att fly från sin fängelseö. Jag gör det 
för att bli fängslad.”296 
     I sin research inför att uppträda förklädd söker den upplevande reportern 
upp en man som suttit fängslad på Lampedusa. Han försöker beskriva för 
mannen varför han vill ta sig in i fängelset. När detta återges i reportaget har 
regissören avlägsnat alla drag av äventyr från berättarens ordval. Nu är be-
rättaren så långt man kan komma från journalistikens nyhetsdoktrin om 
skenbar objektivitet: 

Och buren på Lampedusa har blivit en infernalisk apparat, det centrala maski-
neriet för regelrätta massdeportationer från Italien, i fullt samförstånd med 
Tyskland och EU. Det handlar om den största massdeportationen i Europa se-
dan andra världskrigets slut. Ett förräderi mot allt vad frihet, jämlikhet och 
broderskap heter. Tiotusentals människor som deporteras i utbyte mot kon-
trakt om gasimport från Libyen och modernisering av den libyska oljeindu-
strin. Jag säger som det är, utan förskönande omskrivningar. Buren på 
Lampedusa utgör i dag en skam för vår demokrati. Den största lögnen i det 
förenade Europa som vi nu håller på att bygga. Det är därför som jag är intres-
serad av att få veta vad som händer därinne.297   

 
Så beskriver alltså den berättande reportern sitt uppdrag, ett ”ärende” vars 
angelägenhetsgrad inte står Wallraff efter. I de enskilda scener där personan 
så småningom uppträder använder dock regissören i Gattis reportage en be-
rättarteknik som skiljer sig från hur Wallraffs reportage berättas. I Wallraffs 
fall har läsaren inga problem att skilja mellan den yttre personans handlingar 
och ”Günters” tankar och reflektioner. I Längst därnere, om den turkiske 
gästarbetaren ”Ali”, växlar berättaren själv mellan formerna ”jag (Ali)” och 
”jag” på ett sätt som håller gränsen tydlig mellan den yttre och den inre per-
sonan.298 Regissören i Gattis reportage låter däremot identiteterna delvis 
glida ihop genom att berättelsen till och med inom samma stycke skiftar 
mellan en heterodiegetisk och homodiegetisk berättare (se mina kursivering-
ar). Då kan det låta så här: 

                                                        
296 Fabrizio Gatti, Bilal: På slavrutten till Europa (2007), övers. Margareta Zetterström, 
Lund: Celanders förlag, 2013, s. 318–319. 
297 Ibid., s. 320. 
298 Se Wallraff, 1986. De olika benämningarna – ”Ali” i tredje person på enstaka ställen, 
annars ”jag” för reportern bakom masken och ”jag (Ali)” för personan – är ett stildrag som 
Isager inte diskuterar. 
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Innan han hoppar måste han synkronisera sig själv med havets rytm. Se till att 
träffa vattnet precis när vågen är som högst. Utnyttja bakströmmen. Och så 
fort som möjligt avlägsna sig från klipporna. I månader har jag föreställt mig 
detta ögonblick. [...] Och nu när ögonblicket väl är inne kan jag inte ens 
stoppa och betrakta det. Ett. Två. [...] Vid tre omsluter kylan redan kroppen. 
Och vilken kyla! [...] Jag andas häftigare. Ryggen kröks när den genomfars av 
långa okontrollerbara skakningar. Men här är ingen tid att värma sig. Jag be-
finner mig alltför nära klipprevet. [...] Bilal simmar i fatt sin väska. Strömmen 
har nu fått den att börja driva långsamt mot Tunisien.299  

 
Passagens första ”jag” (”I månader har jag”) kan tolkas som den person man 
skulle kunna kalla ”jag, reportern Fabrizio”. Detsamma gäller för de tre ef-
terföljande ”jag”. På första raden omnämns den yttre personan (täckmantel-
sidentiteten) två gånger som ”han”. Men när samma person sedan får namnet 
”Bilal”, för den som simmar efter väskan, händer något med tolkningen så 
här långt. Nu blir en möjlig effekt att de ”jag” som nyss har förekommit 
(”Jag andas” och ”Jag befinner mig”, kanske även de två tidigare ”jag”) li-
kaväl kan syfta på den person man skulle kunna kalla ”jag, Bilal” som ”jag, 
Fabrizio”. En yttre och en inre persona går med andra ord inte att hålla isär.  

Regissören har därmed iscensatt själva processen hur berättaren i de tre 
första meningarna beskriver utgångsläget för ”den andre”, den person som 
den upplevande reportern strax ska bli, för att sedan pröva att kalla denna 
yttre persona ”jag”, liksom känna sig för i en kurdisk migrants kropp.  

I avsnittet finns en dissonans, i form av att berättaren belyser splittringen 
inom den upplevande reportern.300 Samtidigt vill jag hävda att dissonansen 
bidrar till att upphäva en skillnad: Genom splittringen skapar regissören en 
gränsupplösning mellan ”jag” och ”han”, mellan ”vi” och ”de andra”. Läsa-
rens narrativa inlevelse, etablerad redan genom första meningens efferenta 
(interna) perspektiv, följer samma förflyttning eller förskjutning. För narrativ 
medkänsla finns inte plats; medkänsla kan bara den känna som står och ser 
på, inte den som befinner sig mitt i situationen (här: bokstavligen mitt i vatt-
net). 
     Längre fram har ”Bilal” varit internerad i lägret i några dagar då han blir 
tillfrågad av en tunisisk medfånge om även han, ”Bilal”, gillar den islami-
tiske terroristledaren bin Ladin. Berättaren upplyser om att samtalet, som 
förts på stapplande franska, ebbar ut:    

på grund av att Bilals förråd av ord tagit slut. Han försöker föreställa sig sitt 
eget ansikte. Han tänker på de djupare och längre fårorna runt munnen, dolda 
av mustaschen som nu växt ihop med det långa skägget. Han har inte sett sitt 
ansikte på flera dagar. Kanske har han redan hunnit förändras. Han skulle vilja 
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ha en spegel. Här. Framför sig. Omedelbart. För att utforska blicken hos en 
person som tydligen kan förväxlas med en mordisk terrorist.301 

 
I stycket finns inga ”jag”, bara ”han”, samtidigt som det enda namn som 
nämns är det inledande ”Bilal”. Sammanhanget pekar alltså ut ”han” som 
”Bilal”. Ändå är det väl reportern ”Fabrizios” tankar som läsaren får dela i 
stycket. Eller? Regin tycks antyda att ett rollspel kan ha sina risker: Vem är 
ytterst ”jag” och vem ”den andre”? Och vem kan dessa två i ett missuppfatt-
tas som? Glidningen mellan olika subjekt pekar bort från en enhetlig upple-
velse. Berättarögonblicket synliggör en tvekan, som gör detta exempel 
problematiserande på ett annat sätt än i de reportage som hittills har citerats i 
detta kapitel. 
     Vad regissören här åstadkommer är någonting utöver en lek med identite-
ter. I boken som helhet bjuds vi läsare in till att omväxlande identifiera oss 
med reporterns uppdrag; med individen ”Fabrizio”; med den hypotetiska 
individen ”Bilal” och med den stora massa av alla ”Bilal” som drömmer om 
att skapa sig en framtid i Europa. Visst lurar en risk för stereotypisering även 
i denna text, men de ständiga perspektivskiftena gör att reportagets samman-
tagna etos inte kommunicerar några enkla sanningar. Frågorna som väcks är 
fler än svaren som ges. 
     En annan typ av reportage där läsaren måste se bortom en upplevande 
reporter är texter som bär tydligt ironiska drag. Då måste etos (attityden, de 
värderingar som kommuniceras) utläsas indirekt och på berättarens nivå 
snarare än förknippas med vad den upplevande reportern tycks stå för.302 
Isagers exempel är Thompson. Jag skulle vilja lyfta fram Maciej Zaremba, 
en svensk reporter som mycket medvetet använder ironi som stilmedel. Han 
brukar i första hand ironi, för att inte säga satir, mot sina måltavlor, oftast 
myndighetsföreträdare i ett svenskt ”storebrorssamhälle”. Ironin återfinns då 
i form av en drastisk situationskomik i läsartilltalet, det vill säga hos berätta-
ren. Ibland kan berättaren också driva med sitt tidigare jag, se mina mina 
kursiveringar i följande skildring av en episod då den upplevande reportern 
glömt sitt svenska pass hemma (Zaremba är född i Polen och har varken 
blont hår eller blå ögon):  

Först en bekännelse. I åratal vägrade jag visa upp passet när jag flög inom 
Skandinavien. Gränspolisen vred på körkortet, sedan kom frågan: ”svensk 
medborgare?” Jag brukade nicka till svar. ”Talar du svenska?” Ny nick. ”Var-
för säger du inget?” ”För att jag tror att det är en passkontroll. Inte något jäkla 
språkprov.” 

 Jag tyckte att man behövde lära funktionärerna att svenskar kunde se ut 
hur som helst. Så hände det sig i våras att jag på väg till ett land bortom 
Schengen glömde passet hemma. Och se, en söndag i svinottan på ett gärde 
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utanför Skavsta stod en myndighet redo att utfärda ett provisoriskt pass. Man-
nen som gjorde det (på sju minuter) bar svensk polisuniform men lät som en 
turk. Jag övervägde att fråga hur han trivdes i Sverige. Passpolisen i luckan 
påminde om Idi Amin. Trivselfrågan släppte jag direkt, det lät som om han 
bröt på dalmål. Och anmärkte, medan han la huvudet på sned och klippte med 
ögonen, att jag valt en intressant färg på mitt pass. (För er som inte vet: nöd-
passen går i rosa.) Vad svarar man? ”Passa dig, det kan hända dig också.” 
”Visst, flinade Amin genom pansarglaset, men det skulle inte matcha mina 
ögon lika fint.” 

Jag klev ombord på planet med det fåniga leendet hos en omvänd. En 
svarthyad konstapel som drar queerskämt på dalmål. Och som känner på sig 
hos vilka det går hem. Gode Gud, vi är på Manhattan!303 

 
Den här texten har en annan balans mellan den upplevande och den berät-
tande reportern än reportage där regissören genom konsonans förlägger tex-
tens fokus till det upplevda ögonblicket. Detta syns inte minst på att språket 
växlar mellan ett språk, som ligger nära det upplevande jaget, och berätta-
rens språk (se till exempel den ”sagodiskurs” som är vanlig i reportage av 
Zaremba, i uttryck som: ”så hände det sig i våras”, ”Och se, en söndag i 
svinottan” liksom de kursiverade ironiska formuleringarna).  
     Första stycket inleds med berättarens introduktion och en viss dissonans, 
som indikeras av ordet ”bekännelse”. Från och med ”Gränspolisen” flyttar 
regissören fokus till en, egentligen flera scener, där den upplevande repor-
tern står i centrum. I andra stycket etablerar regin en dissonans mellan den 
upplevande reportern och berättaren, som i efterhand tolkar situationen an-
norlunda än den upplevande reportern just då gör. Från och med ”En svart-
hyad konstapel” är vi tillbaka hos den upplevande reportern. De avslutande 
tre meningarna antar hans perspektiv genom fri indirekt anföring och ett 
tempusbyte. 
     Den läsare som tolkar berättaren bokstavligt i meningen ”Jag övervägde 
att …” skulle kunna anklaga honom för att både ha fördomar mot svarta 
människor och lida av en förkärlek för att behandla dem nedlåtande. Läser 
man avsnittet som utslag av ironi inser man dock att regissören i själva ver-
ket använder den berättande reportern för att förlöjliga den upplevande re-
porterns tidigare attityd, något som särskilt framgår av mina kursiveringar. 
 

*** 
 
I de två senaste avsnitten har jag visat hur vissa reportage med en förklädd 
reporter (Wallraff och Nordström) lyfter fram det stereotypa, sådant som 
läsaren kan förvänta sig i den skildrade miljön. Genom spelet mellan en yttre 
och inre persona i texten dramatiserar regissören vidare berättelsen om hur 
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en modig reporter utstår prövningar för att avslöja missförhållanden. Repor-
tern uppnår sitt mål och publiken triumferar med henne. I ett annat reportage 
med en förklädd reporter (Gatti) upplöser i stället regissören gränsen mellan 
en yttre och en inre persona på ett sådant sätt att läsarens förväntningar inte 
infrias, vilket leder till att centrala frågor problematiseras i stället för att bes-
varas. I reportage där den upplevande reportern skildras med ironi (Zaremba) 
framträder regissörens budskap implicit och till följd av att den upplevande 
reporterns roll ifrågasätts. 

3.2.6 Äventyrsreportern                        
Texter inom olika undergrupper av reportaget kan väcka olika läsarter till liv 
beroende på om diskursen signalerar ”äventyr”, ”avslöjande”, ”medkänsla  
med de svaga” eller ”folkbildning”. Ibland är denna typ av genreförvänt-
ningar direkt kopplade till en specifik reporterroll, till exempel väntar vi oss 
att en wallraffare ska göra ett avslöjande eller att en läsarens ställföreträdare 
ska visa läsaren världen på ett sätt som läsaren kan relatera till sitt eget liv. 
Äventyrsreportern är ännu en aktiv reporterroll som för med sig förväntning-
ar av ett bestämt slag och därmed en viss läsart. 
     David Herman delar in protagonisten i fiktionsberättelser i olika roller 
efter hur aktiv eller passiv denna person är. Samtidigt problematiserar han 
graden av aktivitet utifrån genreförväntningar. Han talar om olika kategorier 
av protagonister som Undergoer (personen utsätts för och blir påverkad av 
andras handlingar men agerar inte själv), Experiencer (personen upple-
ver/erfar händelser men är huvudsakligen inte själv aktör) och Actor (perso-
nen agerar fullt ut). Läsarens förväntningar skiftar inte bara mellan genrer 
utan också mellan olika skeden inom en enskild berättelse, menar Herman 
och exemplifierar med en spökhistoria (protagonisten ”utsätts” i början); en 
kriminalhistoria (kriminalpolisen blir allt mer ”aktiv” ju närmare upplös-
ningen läsaren kommer) och en episk roman (rymmer långa avsnitt där pro-
tagonisten främst ”upplever” är vanliga).304  
     I ett reportage i wallraff- eller gonzostil förväntar sig läsaren en i högsta 
grad agerande reporter – för ett högre, positivt ändamål (wallraff) eller ett 
delvis negativt definierat ändamål (gonzo). På samma sätt kan man tänka sig 
att en äventyrsdiskurs leder till förväntningar på att reportern är aktiv och 
äventyrlig, troligen också riskbenägen.  

Michael Schudson diskuterar just äventyrsreportern som en tidig reporter-
roll. Under 1880- och 1890-talen professionaliserades reporteryrket i USA 
och Europa. Samtidigt lockades allt fler både manliga och kvinnliga report-
rar att ge sig ut på resor till fjärran länder, gärna jorden runt-resor. En be-
römd förebild som Schudson nämner är Henry Morton Stanley som, när han 
1871 mötte missionären David Livingstone vid afrikanska Tanganyikasjön, 
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ska ha yttrat de berömda orden: ”Dr Livingstone, I presume?” Om den här 
tidens resereportrar, liksom tidiga amerikanska krigsreportrar, skriver 
Schudson: ”Reporters were as eager to mythologize their work as the public 
was to read of their adventures.”305 
     För den som tittar i äldre årgångar av dagstidningar eller magasin som 
Idun och Veckojournalen är det uppenbart att många av de resebrev som då 
publicerades i spalterna signalerar ”äventyr”. Somliga är skrivna av report-
rar, andra av personer som är på resa och vill passa på att berätta om sina 
upplevelser. Sett enbart till formen är resebrevet en genre som med tydliga 
inslag av mimetisk framställning påminner om reportaget. Skillnaden är att 
många resebrev saknade journalistiskt syfte, det vill säga de verkar inte ha 
tillkommit med huvudsyftet att berätta om människor och förhållanden på 
resmålet. I stället liknar de mer utdrag ur reseberättelser med sporadiska 
impressioner nedtecknade i självbiografins form. Journalistiska insamlings-
metoder som intervjuer och systematisk faktaresearch verkar inte heller ha 
föregått texterna. Men gränsen till reportagegenren är inte glasklar och berö-
ringspunkterna mellan genrerna var många under de decennier då tidnings-
reportaget utvecklade sin särart. 
     Om det sociala reportaget i Zolas anda utgjorde en tidig reportagetradi-
tion i Sverige, som Britt Hultén menar, så utgjorde definitivt det ”äventyr-
ligt” berättade resereportaget/resebrevet en annan. Här följer några exempel 
på rubriker ur Vecko-Journalen från olika år: ”I automobil genom Sverige” 
(nr 27, 1912); ”Äfventyr i fjärran länder” (nr 28, 1912); ”Prins Wilhelm i 
Uganda” (nr 29, 1922); ”I världens vimmel. Äventyr och allvar på min resa 
jorden runt, av prins Carl” (nr 14, 1934); ”På Eriksgata i Nordnorges fjäll” 
(nr 15, 1934) ;”Till fots från Paris till Warszawa” (nr 22, 1934) samt en 
svensk kapten som tjänstgjort i franska armén och rapporterar hur hans trupp 
”framträder till de av ingen vit man förut beträdda trakterna” där ”betydande 
faror” hotar (nr 28, 1922).  
     Äventyrsreportern diskuteras även av Steen Steensen. Han anser att en 
äventyrsdiskurs har levt kvar in på 2000-talet inom reportagegenren. Fortfa-
rande är viktiga kännetecken för den här typen av texter att de ska vara ”be-
rättande”, ”personliga” och präglade av ”äventyr”, menar Steensen.306 Sedan 
kan man fråga sig om inte en äventyrlig reporter är en viktig ingrediens 
också i reportage där den dominerande reporterrollen är en världsförändrare, 
i synnerhet en wallraffare. Drivkraften att avslöja missförhållanden räcker 
sannolikt inte för att uppdraget ska kunna genomföras om inte reportern 
samtidigt är lite äventyrlig, såväl i verkligheten som i texten. Detta är också 
något som texter av Wallraffs och Gattis typ indikerar. Gatti reser till exem-
pel på lastbil genom Sahara längs ”smuggelrutten” till Libyen. Han färdas 
med hundratals migranter under livsfarliga resevillkor, där det är en konst att 

                                                        
305 Schudson, 1978, s. 69. 
306 Steen Steensen,”The Featurization of Journalism”, Nordicom Review, 2011: 2, s. 55.  
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alls hålla sig kvar på bilen och där en del lastbilar aldrig når sitt mål. Redan 
efter fem kilometers färd stoppas bilen han åker med: 

Från en vaktkur kliver det ut tre beväpnade poliser. De tvingar alla att stiga 
av. Det är första posteringen på vägen mot Ténéré. Vi måste sätta oss på mar-
ken, med händerna över huvudet. En av de tre unga poliserna i kamouflageu-
niform tar upp en tveeggad kniv ur sitt fodral och skär sönder hampan som 
skyddar vattendunkarna och flaskorna. [...] 
     Det enda ljud som, för övrigt, hörs i luften är surrandet från de flugsvärmar 
som flyger omkring och försöker släcka sin törst. De letar efter saliv och tårar 
på våra läppar och i ögonvrårna. Vi sitter tysta och tittar. De andra två poli-
serna vandrar omkring mellan våra nerböjda huvuden med två tjocka gum-
mislangar. De skriker något på ett obegripligt språk. De upprepar sin order på 
engelska och franska. Den består endast av två ord: money och argent. De vill 
ha pengar.307 

 
Som läsare skakas vi av villkoren för passagerarna, men det kan inte hjälpas, 
vi rycks nog också med av äventyrskänslan: Hur ska det gå? I ett annat av-
snitt beskriver berättaren hur lastbilen kommer fram till ”den mytiska oasen” 
Bilma i Niger. Nu låter berättaren som en klassisk upptäcktsresande: 

Den plötsliga åsynen av denna taghlamt får mig att minnas hur det kändes när 
jag förberedde min stora resa och, bland geografiska kartor och långa efter-
middagar på bibliotek, upptäckte existensen av en nästan helt okänd värld. En 
värld av karavanförare, orörlig i tiden men inte i rummet. Redan på medelti-
den, när Europa började återhämta sig efter de stora hungerperioderna, var 
Bilma ett livligt besökt handelscentrum, en slavmarknad och ett viktigt mål 
för karavanerna. Denna rutt uppstod till följd av saltfyndigheterna. [...] Och ett 
kilo salt var lika mycket värt som ett kilo guld. Inte på grund av att saltet höll 
på att försvinna. Det var guldet som var mindre värt, eftersom det fanns i så 
riklig mängd.308 

 
Den berättande reportern är här ivrig att ge läsaren en historielektion (som i 
reportaget är mycket längre än stycket ovan). Notera för övrigt att det cite-
rade stycket inleds med en observation, det vill säga här har regissören till-
fälligt gjort den upplevande reportern till ögonvittne. Jag vill understryka att 
många reportage kan rymma flera reporterroller, som kan vara olika mycket 
aktiva och som kan glida in i varandra. Enbart i exemplen ur Bilal. På slav-
rutten till Europa hittar vi alltså wallraffaren, resereportern, äventyraren, 
observatören/ögonvittnet och folkbildaren.  
    Ett annat exempel på hur till synes skilda reporterroller kan vara aktiva 
samtidigt hämtar jag ur journalisterna Martin Schibbyes och Johan Perssons 
438 dagar från 2013, om hur de två greps och fängslades när de var på re-
portageresa genom Somalia på väg till Etiopien. Den primära drivkraften 
                                                        
307 Gatti, s. 133. 
308 Ibid., s. 140. 
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bakom resan var att dokumentera vad civilbefolkningen i den otillgängliga 
Ogaden-provinsen utsatts för av ett multinationellt oljebolag. Eftersom jour-
nalister inte hade släppts in i provinsen fanns bara rykten att tillgå om mass-
fördrivning, brända byar och övergrepp mot civila. I en passage berättar 
Martin Schibbye om hur den upplevande reportern funderar när han och 
kollegan sitter och väntar inför resans sista etapp:  

”Det är aldrig för sent att ge upp”, skriver jag i blocket och låter tankarna 
vandra till ingenjör Andrée och hans försök att segla med vätgasballong till 
Nordpolen. Han kunde vända, men gjorde det inte. Trettio år senare hittades 
resterna av expeditionen på Vitön norr om Spetsbergen. Hur kunde hans dår-
skap få luft under vingarna? Hur kunde den väcka en sådan entusiasm?  
     Andrée hade kungen, Alfred Nobel och hela det förbannade 1800-talets er-
övraranda att skylla sitt vansinne på.  

Johan och jag har bara varandra och ett reportage som måste göras.  
Egentligen hade vi kunnat jobba i veckor i Galcayo och fått fram andra 

unika reportage. Somalia framkallar spontana bilder av krigsherrar, pirater och 
jihadkrigare beväpnade till tänderna. Vi har redan fått se en annan bild: handel 
på marknaden, fungerande skolor, återvändande somalier från Sverige som fi-
rar midsommar.  

Många journalister hade drömt om att få beskriva den verkligheten – och 
vad gör vi? Använder landet som språngbräda till ett annat reportage. Jag ska-
kar på huvudet åt tanken.  

Har vi också blivit våra egna drömmars fångar? Har vi passerat punkten 
utan återvändo, eller har vi fortfarande ett val?309  

 
Precis som Wallraff vill Schibbye att ”världen ska få veta”. Regin signalerar 
att han är en världsförändrare (han och Johan Persson nöjer sig inte med att 
skildra tecken på välmående i Somalia utan måste vidare för att undersöka 
ryktena om oljebolagets övergrepp). Men regissören låter honom också kriti-
sera sig själv för att vara en sorts karriärist (”använda landet som språng-
bräda”). Sist men inte minst hittar vi i citatets första halva tydliga spår av en 
äventyrsdiskurs (jämförelsen med Andrée och expeditionen till Nordpolen).  

Den upplevande reportern ger sig hän i pojkdrömsriktning, samtidigt som 
han kritiskt iakttar sig själv och funderar över sina bevekelsegrunder. Kriti-
ken uttrycks främst genom fem retoriska frågor i första stycket och de två 
sista styckena. Den formuleras dock inte av berättaren, som hos Zaremba, 
och utgår inte från ett efterhandsperspektiv. Konstruktionen i exemplet av 
Schibbye menar jag blir dissonant trots att det inte rör sig om dissonans i 
Cohns mening. I avsnitt 3.4.5 återkommer jag till ovanstående citat för att 
närmare undersöka ett utvidgat dissonansbegrepp.  

                                                        
309 Johan Persson och Martin Schibbye, 438 dagar: Vår berättelse om storpolitik, vänskap 
och tiden som diktaturens fångar (2013), Stockholm: Offside Press/Filter 2014, s. 48–49. 
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3.2.7 Flanörreportern                 
Utöver äventyraren var, som jag tidigare nämnt, flanörreportern i Balzacs 
efterföljd en tidig reporterroll i Europas större städer. Den utövades av för-
fattare och journalister som rörde sig ute bland vanligt folk och iakttog vad 
som kom i deras väg samt nedtecknade sina iakttagelser tillsammans med 
kortare eller längre reflektioner. Flanörrollen var vanlig i reportaget under 
hela 1900-talet med en svensk företrädare i Jan Olof Olsson, känd under 
signaturen Jolo.310 Med honom har beteckningen flanörreporter kommit att 
få en utvidgad betydelse, så att den inte enbart är knuten till storstäder utan 
mer generellt innebär att strosa runt i olika miljöer, notera flyktiga iakttagel-
ser och reflektera över dem på ett personligt sätt. 

Jolo var också historiker, vilket märks på att många av hans texter rym-
mer en folkbildare vid sidan av flanören. Sina iakttagelser kryddade han med 
milt ironiska kommentarer i en kåserande stil. Han reste flitigt i Europa, 
något som även gör honom till resereporter. Här följer ett utdrag ur ”Kiosken 
i Vainikkala” (jag har kursiverat den upplevande reporterns iakttagelser): 

Kiosken är en gammal kiosk, med karameller i glasburkar och veckotidning-
arna hängda på sned bakom matta fönster. Jag gick där en snöblek och sen 
vårvintereftermiddag, på väg till Leningrad. Tåget höll, det ryska loket kopp-
lades till, mitt pass låg inne på stationen, och kiosken var stängd. Det var dys-
tert och ensamt. Jag fick tillbaka passet av den svartklädde polisen. Han tog 
en sparkstötting och gled i väg väster ut samtidigt som tåget drog mig sakta 
mot gränsen. Han försvann om kiosken när en skogskant tog honom ur sikte 
för mig.  

Jag kom tillbaka samma väg väster ut i sol genom Karelska näsets tempel-
stilla barrskogar. Uppe på åsarna siktade jag ett vakttorn. Strax före gränsen 
är mitt i skogen en gångbana byggd över järnvägsspåret och tåget för de 
ryska befattningshavare som prompt vill kika ned på det uppifrån.  

I det ögonblicket [...] kom jag ihåg kiosken i Vainikkala och längtade ore-
sonligt och häftigt till den. Den var mig just då det första av Norden, hem-
landstecknet, [...]  

När jag med artiga honnörer fått tillbaka mitt pass och böcker sprang jag 
och ställde mig och letade en plats för att se bäst när jag kom till det ljuva 
Vainikkala: en station, tre uthus, två gårdar och fullt med räls. Det låg där 
som när jag for, och i kioskens matta fönster hängde veckotidningar på 
sned.311 

 

                                                        
310 Jolo var verksam vid Dagens Nyheter 1945–1974 och skrev reportage, reseböcker och 
kåserier samt dessutom böcker om historia liksom romanen De tre från Haparanda och ma-
nus till tv-serien Någonstans i Sverige. 
311 Jan Olof Olsson, ”Kiosken i Vainikkala”, Dagens Nyheter, 25.04.1959, citerad ur Kvällar-
na i Helsingfors: Texter om och av Jan Olof Olsson, red. Johan Ersérus, Stockholm: Jolosäll-
skapet, skrift nr 9, 2015, s. 71–72. 
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Regin iscensätter en resenär och en flanör, men också ett ögonvittne vid de 
två tidpunkter som binds ihop av texten (resan förbi Vainikkala på väg mot 
Leningrad och samma resa tillbaka, på väg mot Sverige). Lägg märke till hur 
mycket som direkt går att knyta till vad ett vittne kan iaktta på platsen (kur-
siverat av mig). Trots att tempus är preteritum signaleras ett visst fokus på 
ögonblicket, genom uttryck som: ”I det ögonblicket” och ”Den var mig just 
då”. Samtidigt tolkar jag skildringen av återresan som i första hand tillba-
kablickande och med ett stråk av sentimentalitet. Detta på ett annat sätt än i 
konsonanta (ögonblicksbetonande) reportage som de av Lena Sundström och 
Knut Hamsun (se 2.4.4). Ett tillbakablickande anslag följer, menar jag, av 
formuleringen ”Den var mig då” i stället för ”Den var mig nu”. Regissören 
förlägger därmed inte textens deiktiska centrum till den upplevande repor-
terns ”nu” utan till ett odefinierat ”efteråt”, knutet till berättaren. 
     En flanörreporter från 1990-talet hittar jag i Claes Britton. Hans reportage 
”Djupt inne i Östermalm” inleds: 

 Jag antar att högsommaren är en tid så god som någon för ännu en comeback 
på den journalistiska arenan. Visst har Sommar-Stockholm blivit vidrigt, men 
samtidigt – hettan och förruttnelsen gör massan slö och däst, mindre vaksam 
mot blixtangrepp från en saltstänkt och genomvädrad skärgårdshjärna. 
     Därför har jag låtit mig övertalas att återvända till staden för en ny nedstig-
ning såsom normalitetens representant i det sjuka folkdjupet. Den här gången 
gäller uppdraget en genomlysning av min egen stadsdel, Östermalm.312 

 
Den upplevande reportern flanerar bokstavligen runt i stadsdelen och berät-
taren noterar stort som smått som kommer i hans väg. Uttrycket ”normali-
tetens representant” antyder att berättaren uppfattar textens persona som en 
ställföreträdande reporter i Bangsk efterföljd. Samtidigt är det inte svårt att 
förstå att Britton har kallat sig själv ”en svensk gonzo”313:  

Det är fredag sen eftermiddag och Polo Ralph Lauren topprider Tures och 
Grodans uteserveringar. Inte en kvällstidning synlig kring borden, inte en 
Icapåse – däremot klasar av shoppingkassar i regnbågens alla nyanser och 
format. Visuellt är publiken slående homogen – ja, kanske rent av mer homo 
än gen, som Tomas fyndigt påpekar. Minsta avvikelse river som taggtråd. Jag 
vet inte vad jag skall säga om en stor fet djävla Brandbergenpajsare som står 
och suger på en Coca-Cola-mugg utanför Bang & Olufsen-butiken, med en 
skulderbladslång, brunoljig garnhärva till hår som dryper av någon vätska – 
jag hoppas det är vatten men tror att det är svett – utanför den svarta skinn-
västryggen … 

                                                        
312 Claes Britton, ”Djupt inne i Östermalm”, Dagens Nyheter, 15.08.1997, citerad ur Sekel-
skifte i Stockholm, en subjournalistisk expedition mot botten av en ny tid, Stockholm: 
Norstedts, 2004, s. 193. 
313 2016 publicerade Claes Britton, i samarbete med Bonniers, sina reportage i en serie e-
böcker med samlingsnamnet En svensk gonzo. 



127 

Vi anvisas ett bord vid foten av en medelstor obelisk som tarvar ett eget 
undersökande reportage – ett hjärtskärande monument över herre djävulen vet 
vad. Stenpenisen spränger upp ur en bröstvärnsliknande piedestal, på vilken 
en flicka i sjuårsåldern håller en privat uppvisning, riktad lika mycket mot alla 
och envar som mot modern med sällskap vid grannbordet. Flickan besitter den 
där arroganta, genetiskt finslipade sötheten, iförd en kort, pastellfärgad bo-
mullsklänning som glider upp betänkligt där hon ålar likt konstsimmerskan i 
OS-amiralens pool kring konstverket.314  

 
I scenen låter regissören berättaren ironisera kring allt och alla som han för-
knippar med den överklass han tycks älska att hata. Om detta ska kallas 
”journalistik” är frågan vad vi gör med engagemangsbegreppet. Den upple-
vande reportern är inte ens en narr, som hos Thompson. Berättaren använder 
satir, men driver inte med den upplevande reportern, som både Zaremba och 
Thompson gör. Ändå tycks inte regins syfte vara att skriva fram en självbio-
grafisk text. Fortfarande används reporterrollen – i form av upplevare såväl 
som berättare – för att rikta läsarens uppmärksamhet mot textens ämne, även 
om detta sker i satirens form.  

3.2.8 Sammanfattning 
Jag har på inga vis försökt att vara heltäckande i det här kapitlet. Mitt syfte 
har varit att föra ett resonemang kring möjliga samband mellan reporterrol-
ler, attityder som texterna förmedlar och, i viss mån, genreförväntningar.  

Regissören väljer hur den uppträdande reportern ska framstå i reportage 
och förser honom därmed med en reporterroll i form av en persona. Vissa av 
dessa roller är standardiserade och många har funnits lika länge som reporta-
get varit en dagstidningsgenre, till exempel flanörreportern och äventyrsre-
portern. Sammanfattningsvis kan man säga att regissören ibland har förlagt 
fokus till reporterns funktion att vittna, ibland att en äventyrlig diskurs do-
minerar, oavsett om reporterns uppdrag har social karaktär eller inte. Ofta 
kan flera reporterroller förekomma i samma text. Så till exempel är den upp-
levande och berättande reportern hos Bang inte enbart läsarens ställföreträ-
dare. Hon är många gånger också folkbildare och resenär, ibland äventyrare. 
På samma sätt kan en wallraffare både uppträda som äventyrsreporter och 
världsförändrare.   

En aktiv upplevande reporter förmedlar en uppsättning värderingar till lä-
saren. Detta kan ske explicit, genom den attityd (etos) som hon uttrycker, 
eller implicit, genom hur hon uppträder. Vissa gånger, om den upplevande 
reportern är förklädd eller gestaltas genom ironi, är värderingarna inte 
knutna till förklädnaden (den yttre personan) utan till ”reportern bakom 
masken” (den inre personan) alternativt förmedlas av berättaren på en impli-

                                                        
314 Britton, s. 197. 
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cit nivå. I samtliga fall använder regissören reporterrollen, direkt eller indi-
rekt, som ett retoriskt medel för att belysa reportagets människor och ämne. 

 

3.3 Röst, perspektiv och regi 
Varje reportage förmedlar ett narrativt engagemang, i bemärkelsen att regin i 
någon mening flyttar läsarens uppmärksamhet bort från reportern, bort från 
den som vittnar. I förra kapitlet visade jag hur en tydligt profilerad reporter-
roll är ett av flera narrativa verktyg för att väcka läsarens engagemang, gärna 
med hjälp av igenkänning. I det här kapitlet vill jag undersöka hur regin, i ett 
nästa led, verkar för att styra det narrativa engagemanget vidare till det som 
är reporterns ärende och reportagets ämne, både utanför och i texten. I enlig-
het med diagram 1 (se 1.4) delas narrativt engagemang in i narrativ inlevelse 
och narrativ medkänsla. Jag ger exempel på hur dessa dels kan samverka, 
dels förekomma i reportagetext oberoende av varandra. Men allra först reder 
jag ut och problematiserar sedan åtskilligt vem som berättar i ett reportage 
och hur mycket berättaren säger sig veta i förhållande till karaktärernas kun-
skap (perspektiv). 

3.3.1 Två sorters berättare och tre perspektiv 
Som jag tidigare nämnt kan en text med Genettes terminologi berättas 
homodiegetiskt (då är berättarens tidigare, upplevande jag en karaktär i be-
rättelsen och texten berättas i första person) eller heterodiegetiskt (då saknas 
ett upplevande jag som är en karaktär i berättelsen och texten berättas oftast i 
tredje person).315 Ett renodlat heterodiegetiskt berättande etablerades inom 
reportagegenren först med new journalism och den realistiska gren som an-
vänder rekonstruerade scener.316 Men en heterodiegetisk variant förekommer 
också när den fysiska reportern har varit på plats och en upplevande reporter 
sedan har retuscherats bort ur texten av regissören. Då dröjer sig den fysiska 
reporterns iakttagelser ofta kvar i varierande grad, något som leder till att 
läsaren föreställer sig vara på plats och göra dessa iakttagelser (Fluderniks 
viewing) och på samma gång, genom genreförtrogenhet, ”tänker tillbaka” en 
upplevande reporter i texten.  

                                                        
315 Formuleringen ”berättarens tidigare jag” har jag lånat från Dorrit Cohn, som apropå kon-
sonans och dissonans i homodigetiskt berättade texter talar om ”a first-person narrator’s rela-
tionship to his past self”, se Cohn, 1983, s. 143. 
316 Se till exempel Eason, s. 191–205. 
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Genette definierar tre former för vad han kallar fokalisation: vid intern foka-
lisation säger berättaren endast vad en av karaktärerna vet, och här är det 
intressant att notera att man kan byta ett ”han” eller ”hon” i berättelsen mot 
ett ”jag” utan att berättarperspektivet förändras (se figur 2). Vid extern foka-
lisation (kameraöga, se figur 3) säger berättaren endast vad som följer av att 
iaktta eller uppfatta utifrån, från en viss position eller plats, något som omöj-
liggör såväl överblick i tid och rum som inblick i karaktärernas inre. Vid 
icke-fokalisation säger berättaren mer än någon av karaktärerna vet (allve-
tande, se figur 4).317 Fokalisation skulle alltså kunna förklaras som den kun-
skapsposition varifrån berättelsen berättas. I praktiken motsvarar 
positionerna tre berättarperspektiv, även om Genette inte själv använder det 
uttrycket. Något förenklat kan man tänka sig att det är berättandet som har 
en riktning och utgår ifrån de positioner där berättarens kunskap finns. Foka-
lisationen kan sedan kombineras med homodiegetiska och heterodiegetiska 
berättare liksom med konsonans och dissonans.     

                                                        
317 Genette, 1980, s. 189–194. 

Intern fokalisation

Berättarperspektivet utgår inifrån en av karaktärerna

Figur 2
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Lena Sundströms tidigare citerade scener från tsunamin 2004 är rekonstrue-
rade och internt fokaliserade i tredje person, till exempel: ”Hon försökte 
orientera sig men det fanns inte längre några riktmärken att förhålla sig till. 
Där bungalowhusen i sten nyss hade legat, fanns nu bara grunden kvar.” De 
citerade scenerna av Bang är däremot direktupplevda och internt fokali-
serade i första person, som här: ”De hugger tag i mig och frågar andlöst: You 
are Ingemars aunt, aren’t you (de har väl sett mig i den johanssonska press-
kohorten tidigare). Nej, jag är inte Ingemars moster, eller faster. Det är ett 
bittert ögonblick.”  

Ett exempel på externt fokaliserad text i reportage är utdraget ur Karen 
Söderbergs tidigare citerade berättelse från en prostituerad kvinnas hem: ”I 
Marias privata sovrum står en smal säng med ett vitt överkast. Dubbelsängen 
i arbetsrummet har rosa sidentäcke och fluffiga kuddar. Speglarna på 
väggarna reflekterar lågor från massor av värmeljus.” Scenen tycks som 
iakttagen av en osynlig åskådare, och det här är det afferenta ögonvittnesper-
spektivet, oavsett om vittnet självt skymtar i texten eller inte.  
 

Extern fokalisation

Berättarperspektivet är begränsat till alla karaktärers utsida

Figur 3
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Som exempel på ett reportage berättat i icke-fokaliserad och sekundärt vitt-
nande form följer här ett utdrag ur Anders Sundelins ”Värsting”:  

Medan de väntade på Bornholm passade de på att sno kläder och skor i några 
butiker: de stövlade in allihopa på en gång, rafsade åt sig vad de ville ha och 
stövlade ut igen. Sedan de stuvat ombord grejerna satt de på torget och åt var 
sin glass och såg intresserat på när flera polisbilar med påslagna sirener dök 
upp och bromsade in och poliser med dragna revolvrar hoppade ur bilarna. De 
undrade vad som kunde ha hänt, vilka poliserna letade efter. 

Efteråt, på britsen i cellen, låg han och tänkte på en av expediterna, en tjej i 
en skobutik, en tjej som varit så glad och trevlig och pratat med dem som om 
de varit vilka turister som helst – inte några snorungar som bara rafsar åt sig 
vad de vill ha.318  

 
Den citerade passagen är rekonstruerad med en berättare som till större delen 
är osynlig. Det innebär att han inte ger sig till känna genom explicita  
                                                        
318 Anders Sundelin, ”Värsting”, Världens bästa land: Berättelser från Tensta, en svensk 
förort, Stockholm: Leopard, 2007, s. 61. 

Icke-fokalisation

Berättarperspektivet är obegränsat

Figur 4
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kommentarer utan nöjer sig med att i första stycket återge en händelsekedja, 
samtidigt som han har tillgång till hela pojkgruppens tankar (”De undrade 
vad som kunde ha hänt, vilka poliserna letade efter.”) I andra stycket vet han 
vad en av pojkarna tänker och hans röst blandas med pojkens i form av indi-
rekt anföring.   

På andra ställen i samma text kan den allvetande berättaren ändra karak-
tär:  

”Norpan”, en trettonåring från Landskrona, yngst av dem alla, inledde med att 
erbjuda dem sin storasyster; de skulle alla få knulla henne, han skulle ringa 
henne, fixa det. ”Norpan” visste ingenting om den respekt man visar sin fa-
milj, men han skulle lära sig under resans gång. Han skulle få stryk, och han 
skulle lära sig.319  
 

Här har berättaren blivit synlig. Visserligen inte i form av ett ”jag” men ge-
nom egna kommentarer, som både består av värderingar om karaktären 
”Norpan” och visar att berättaren inte är bunden till berättelsens nutid (”men 
han skulle lära sig under resans gång. Han skulle få stryk, och han skulle lära 
sig”). Längre fram, i kapitel 3.4, undersöker jag hur berättarens synlighet kan 
variera och därmed påverka läsarens möjlighet till narrativ inlevelse. 

3.3.2 Perspektivskiften på mikronivå 
Med Genettes terminologi innebär en icke-fokaliserad framställning grund-
förutsättningen att berättarens kunskap över huvud taget inte är begränsad. 
Redan de två citaten ur reportaget ”Värsting” visar dock att berättaren kan 
vara mer eller mindre allvetande eller i alla fall avslöja mer eller mindre av 
sin kunskap. I den senare bemärkelsen talar Genette själv om olika grader av 
allvetenhet. En text som på ett övergripande plan är icke-fokaliserad kan 
rymma avsnitt där berättarens uppvisade kunskap har inskränkts, skriver han 
och talar om ”omniscience with partial restrictions of field”. 320 Många repor-
tage uppvisar ett motsatt mönster. Det innebär att ett fenomen som skulle 
kunna tolkas som tillfälliga utvidgningar av berättarens kunskap uppstår i 
texter som annars är externt fokaliserade eller internt fokaliserade genom en 
reporter.  

Fenomenet skulle kunna förklaras som regelbundet återkommande skift-
ningar i hur berättaren visar sin kunskap på en texts mikronivå. Den rådande 
fokalisationen avbryts då av diegetiska faktaavsnitt, ibland enstaka mening-
ar, som är insprängda i mimetisk framställning och vars information inte är 
knuten till scenen. Ett exempel är den tidigare citerade scenen ur Åsne Sei-
erstads Bokhandleren i Kabul (se 3.1.1). Passagen är huvudsakligen externt 
fokaliserad men rymmer samtidigt information om afghanska bröllopstradit-
                                                        
319 Ibid., s. 61. 
320 Genette, 1980, s. 194. 
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ioner samt om hur bruden har förberett sig i det här fallet. I en bemärkelse 
blir berättaren i den här typen av konstruktioner tillfälligt allvetande, ef-
tersom hon visar att hon har tillgång till kunskap utanför scenen. Samtidigt 
har hon inte tillgång till andra karaktärers inre (med undantag för en eventu-
ell upplevande reporters).  
     Möjligen finns här en skillnad mellan fiktionsberättelser och de reportage 
som bygger på en fysisk reporters egna upplevelser. Den fysiska reportern 
har ju gjort research kring sitt ämne och spränger ofta in bakgrundsinforma-
tion både inom och mellan scener. Ibland känner en upplevande reporter i en 
viss scen i texten till den här kunskapen (då har researchen gjorts i förväg 
och passagen skulle kunna passera som internt fokaliserad genom reportern), 
ibland är så inte fallet (då har den fysiska reportern skaffat informationen 
efter att scenen utspelade sig). Strikt berättartekniskt borde det ändå gå att 
tala om dessa passager som en sorts tillfällig icke-fokalisation eller allveten-
het. 
     Jag har i mina analyser hittills rört mig på en mikronivå i texten, det vill 
säga stycke för stycke, ibland till och med rad för rad. Men om man då en-
bart använder Genettes begrepp kan detta innebära problem, vilket antyds av 
fenomenet tillfällig allvetenhet. I sin genomgång av olika synvinkelteorier 
reder Eva Broman ut varför så många missförstånd har uppstått efter att Ge-
nette 1972 lanserade sin teori om fokalisation.321 Hans indelning grundar sig 
i vad berättaren säger i förhållande till karaktärernas kunskap. Men även om 
han själv använder formuleringen ”Vem ser?” (1983 utvidgad till ”Var är 
perceptionens fokus?”) ska fokalisation snarare tolkas som berättarens sätt 
att övergripande organisera informationen/berättelsen än som karaktärernas 
perspektiv i olika scener.322 Genettes kategorier gäller med andra ord en texts 
makronivå, det vill säga texten som helhet. Ändå har han själv, liksom en del 
efterkommande narratologer, försökt att tillämpa den på mikronivå, konsta-
terar Eva Broman kritiskt.323  
     Det är på mikronivån som man hittar textens enskilda karaktärer, deras 
tankar, känslor och vad de ”ser”. I en text kan sådant endast fångas med 
hjälp av språkliga medel, understryker hon. Trots det intresserar sig inte 
Genette eller andra fokalisationsteoretiker för språkliga perspektivmarkörer. 
När man vill undersöka karaktärernas perspektiv borde en central fråga en-
ligt Eva Broman bli: ”vilka språkliga medel använder sig författaren av för 
att skapa intrycket av att händelserna skildras utifrån en viss karaktärs per-
spektiv?”324 Den typen av frågor har också varit vägledande för mig när jag – 
i linje med David Hermans blandning av språk- och narrativitetsanalys – har 

                                                        
321 Eva Broman, ”Narratologiska synvinkelmodeller: En kritisk genomgång”, Att anlägga 
perspektiv, s. 45–75 samt Genette, 1980. 
322 Genette, 1988, s. 64. 
323 Broman 2005, s. 60–61. 
324 Ibid., s. 61. 
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tillåtit mig att använda fokalisationsbegreppen avsnitt för avsnitt, ibland till 
och med mening för mening i ett reportage. 
     I min regimodell (se figur 1) har jag valt att jämställa berättaren och ka-
raktärerna i deras förhållande till regissören. Om man vill fånga skiften i röst 
och perspektiv mellan berättare och karaktärer samt mellan olika typer av 
berättare måste detta undersökas på textens mikronivå. Kort sagt: det är ge-
nom att studera regins verkan från mening till mening som man fullt ut kan 
synliggöra hur den vittnande funktionen sätts i spel. Eftersom Genettes foka-
lisationsbegrepp främst är avsedda att använda på en makronivå har jag sökt 
efter kompletterande verktyg för mer finmaskiga analyser, där språkliga 
nyanser blir betydelsebärande. 
     I avsnitt 3.1.2 tog jag upp Seymour Chatmans begrepp filter för karaktä-
rernas perspektiv och slant för berättarens attityd. Liksom Genette är Chat-
man inte primärt intresserad av valörer i språket som uttryck för perspektiv. I 
ett resonemang identifierar han visserligen fri indirekt anföring genom språ-
kanalys och menar att vid denna typ av konstruktion är både slant och filter 
närvarande. Det innebär att karaktär och berättare delar språk och känsla 
men ändå inte perspektiv.325  Här blir han inte riktigt övertygande om exakt 
hur slant kan finnas i meningar som enbart signalerar karaktärens perspektiv. 
Som Göran Rossholm påpekar i To Be And Not to Be ger han heller inga 
tydliga besked om ifall han betraktar det som att slant saknas i ”berättarneu-
tral” text, alltså text där man inte kan hitta någon berättarattityd till det som 
för tillfället skildras.326 Jag uppfattar mer komplext berättade reportage som 
att de består av en väv av olika perspektiv och röster. Därför anser jag att 
Chatmans analysmodell på mikronivån är ett alltför trubbigt instrument för 
mitt syfte.  

För att verkligen fånga nyansskiftningar i en berättelse presenterar 
Rossholm i stället två alternativa angreppssätt. Dels ett hypotetiskt, dels en 
glidande skala. Det hypotetiska resonemanget innebär att man tänker sig en 
eller flera meningar som formulerade av någon eller som ett uttryck för nå-
got som iakttagits eller uppfattats av någon. Det motsvaras av de två berät-
tarperspektiven afferent och efferent perspektiv.327 Jag har tidigare 
introducerat afferent perspektiv (se 2.4.2). Det är inåtgående och gäller be-
skrivningar av synintryck och andra perceptioner, och det har jag påvisat i 
analysexempel av bland andra Hellström, Hamsun, Seierstad och Wallraff 
(se 2.2.2., 2.4.4, 3.1.1 och 3.2.4). Detta perspektiv kan förekomma både  
                                                        
325 Chatman, 1990, s. 143–144. 
326 Göran Rossholm, To Be And Not to Be: On Interpretation, Iconicity and Fiction, Bern: P. 
Lang, 2004 [2004 b], s. 241. 
327 Rossholm, 2005, s. 148–155. Rossholm har lånat de två begreppen från termer som be-
tecknar nervimpulsers riktningar. Termen efferent syftar på impulser som rör sig inifrån 
ryggmärg och hjärna och ut i kroppen, till exempel till muskler där de kan omvandlas i hand-
ling. Termen afferent syftar i stället på nervimpulser eller projektioner som rör sig inåt, mot 
det centrala nervsystemet där de resulterar i sinnesintryck.  
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tillsammans med intern fokalisation, då iakttagaren är en karaktär i berättel-
sen (se figur 5, karaktären kan vara ett Jag eller en Hon/Han), och extern 
fokalisation, då iakttagaren är en osynlig åskådare (se figur 6), ibland till-
sammans med en blandning av dem båda. Det afferenta perspektivet, har jag 
konstaterat, är ett beskrivande perspektiv, nära förbundet med en ”ögonvitt-
nesposition” i texten. I ett primärt vittnande reportage är det knutet till repor-
tern som iakttagare i stället för deltagare, och det fungerar oavsett om en 
upplevande reporter är synlig eller har retuscherats bort ur texten.  

Det andra perspektivet, efferent perspektiv, är utåtgående. Det innebär 
oftast att något är ”som uttryckt, tänkt eller känt av” någon (se figur 7). Det 
kan röra sig om att någon talar i en scen. Ett annat exempel är fri indirekt 
anföring. Då uttrycks en tanke eller känsla i tredje person, samtidigt som ett 
hänvisande verb saknas i stil med ”tänkte hon”, ”kände han”. Fri indirekt 
anföring kan även förekomma där berättaren är homodiegetisk. Då kan tan-
ken eller känslan knytas till det upplevande jaget utan ett tillägg som ”tänkte 
jag då”. Detta innebär att den upplevande karaktär som i figur 7 funderar på 
om hon ska våga hoppa av berättaren kan benämnas som ”Hon” eller ”Jag”.  
Därutöver finns flera former där berättaren för ordet men formuleringarna 
ändå vetter mot en eller flera karaktärers känslor eller tankar.  

I vissa fall kan ett inåtgående afferent perspektiv kombineras med ett ut-
åtgående efferent.328 Sistnämnda dubbelhet hittar man ofta i reportage med 
en aktiv upplevande reporter. Perspektivet balanserar då mellan upplevelsen 
å ena sidan (reportern är själv på plats och upplever något, aktiviteten expe-
riencing) och iakttagandet å den andra (miljöer och karaktärer ses från utsi-
dan, aktiviteten viewing). Ett sådant dubbelt perspektiv påvisade jag i 
reportaget där Günter Wallraff uppträder som  gästarbetaren ”Ali” (se 3.2.4). 

En mindre vanlig variant av efferent perspektiv saknar koppling till en  
 

                                                        
328 Ibid. 

Figur 5

Han/jag tittade mot skogsbrynet.
Där syntes en figur hoppa 
mellan två berg.

Diskurs med en berättare Scen/berättelse med två karaktärer

Som iakttaget av en karaktär (intern fokalisation)

Afferent perspektiv 1 Afferent perspektiv 2

Vid skogsbrynet syntes
en person hoppa
mellan två berg

Diskurs med en berättare Scen/berättelse med en karaktär

Som iakttaget av en osynlig åskådare (extern fokalisation)

Figur 6
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scen. I stället är det berättaren som ensam formulerar en tanke eller känsla på 
ett sådant sätt att narrativ inlevelse och/eller narrativ medkänsla förmedlas 
indirekt, antingen via en eller också via flera karaktärers hypotetiska ordval. 
Enligt Rossholm hör det då inte till berättelsens innehåll att någon verkligen 
säger, tänker eller känner något.329 När det är flera karaktärers ordval som 
kan höras i berättarrösten kan det vara frågan om generella uppfattningar av 
ideologisk art. Rossholm skriver: ”Hypotetiska efferenta framställningar kan  
vara som formulerade från en viss ideologisk position utan att vara förknip-
pade med någon karaktär.” Här tillåter jag mig att även inkludera andra typer 
av generella uppfattningar, särskilt när de uttrycks som en sorts allmän me-
ning som ”ekar” i berättarens formulering (se figur 8).330  

För att i en analys påvisa efferenta perspektiv utan koppling till en scen 
behöver man väga in både språkliga markörer och kontext. Därmed  
                                                        
329 Ibid., s. 150–151.  
330 Ibid., s. 149. När det gäller generella uppfattningar av mer allmänt slag kan en sådan form 
av efferent perspektiv till stor del sägas motsvara Monika Fluderniks begrepp reflektorisering, 
något som tas upp i 3.5.2. 

Hon/jag tog ett djupt andetag.
Vågar man hoppa över här?

Som upplevt och formulerat av en karaktär.
(Inlevelse förmedlas direkt)

Efferent perspektiv inom en scen Figur 7

Diskurs med en berättare Scen/berättelse med en karaktär



137 

 

 
                                                             
 
involveras kognitiva parametrar av annan karaktär än när enbart narrativa 
strukturer styr perspektivet. 

Den glidande skalan, till sist, gäller båda varianterna av afferent perspek-
tiv och den första varianten av efferent perspektiv, det vill säga de tre fall då 
perspektivet är knutet till en scen. Skalan innebär att något kan ses som mer 
eller mindre ur en karaktärs eller osynlig åskådares perspektiv alternativt 
vara mer eller mindre som formulerat av en eller flera karaktärer. 

För olika styrka i det efferenta perspektivet hänvisar Rossholm till Brian 
McHale, som har upprättat en skala över framställningsformer mellan ytter-
ligheterna diegetisk och mimetisk framställning. Den rör sig från diegetic 
summary, som bara konstaterar utan att på något sätt efterlikna eller repre-
sentera ett givet yttrande, till den andra ytterligheten, direct discourse, som 
ordagrant efterliknar ursprungsyttrandet, eller varianten free direct          

Man undrade på bygden.
Vem skuttar runt mellan 
bergstoppar?

Diskurs med en berättare

Inlevelse förmedlas indirekt, via en allmän mening som “ekar” i 
berättarens formulering

Efferent perspektiv utan en scen Figur 8
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discourse, som motsvarar inre monolog i första person. Däremellan återfinns 
hela fyra framställningsformer.331 
     Som Rossholm påpekar gäller McHales kategorier enbart tal eller formu-
lerade tankar/känslor. Han ser dock inga hinder mot att McHales resone-
mang används för att också fånga hur en text beskriver perceptioner, alltså 
de inåtgående perspektiven (”som iakttaget eller uppfattat av” någon). Även 
ett afferent perspektiv borde därmed kunna avläsas som mer och mindre 
starkt, det vill säga mer eller mindre perspektiviskt. 

3.3.3 Engagemangsskapande narrativitet                              
I avhandlingens perspektivanalyser är jag främst intresserad av hur läsarens 
”blick” flyttar sig från en upplevande reporter eller en anonym iakttagare till 
en karaktär, från den som vittnar till den som vittnet vittnar om. Med andra 
ord: hur narrativ inlevelse skapas och förändras/förskjuts/förflyttas. Så länge 
läsaren ”ser” karaktären utifrån – alltså genom till exempel en upplevande 
reporters eller en osynlig observatörs ögon – ökar styrkan i det afferenta 
perspektivet, och därmed perspektiviteten, allt mer ju mer avståndet krymper 
till det sedda. Men vad händer när blicken kommit riktigt nära karaktären? 
Och vilken roll spelar narrativ medkänsla i konstruktionen? 

Jimmy Breslins berömda reportage ”It’s an Honor” skildrar John F. Ken-
nedys begravning 1968. I texten som helhet skymtar den upplevande repor-
tern som en Hitchcocksk skuggfigur, dock aldrig i form av ett utskrivet 
”jag”.  

Yesterday morning, at 11:15, Jacqueline Kennedy started toward the grave. 
She came out from under the north portico of the White House and slowly fol-
lowed the body of her husband, which was in a flag-covered coffin that was 
strapped with two black leather belts to a black caisson that had polished brass 
axles. She walked straight and her head was high. She walked down the blue-
stone and blacktop driveway and through shadows thrown by the branches of 
seven leafless oak trees. She walked slowly past the sailors who held up flags 
of the states of this country. She walked past silent people who strained to see 
her and then, seeing her, dropped their heads and put their hands over their 
eyes. She walked out the northwest gate and into the middle of Pennsylvania 
Avenue. She walked with tight steps and her head was high and she followed 
the body of her murdered husband through the streets of Washington. 
     Everybody watched her while she walked. She is the mother of two father-
less children and she was walking into the history of this country because she 
was showing everybody who felt old and helpless and without hope that she 
had the terrible strength that everybody needed so badly. Even though they 

                                                        
331 Brian McHale, “Free Indirect Discourse: A survey of Recent Accounts”, A Journal for 
Descriptive Poetics and Theory of Literature, 1978:3 s. 258–259 samt Rossholm, 2004 b, s. 
251 et passim. 
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had killed her husband and his blood ran onto her lap while he died, she could 
walk through the streets and to his grave and help us all while she walked. 
    There was mass, and then the procession to Arlington. When she came up 
to the grave at the cemetery, the casket already was in its place. It was set be-
tween brass railings and it was ready to be lowered into the ground. This must 
be the worst time of all, when a woman sees the coffin with her husband in-
side and it is in place to be buried under the earth. Now she knows that it is 
forever. Now there is nothing. There is no casket to kiss or hold with your 
hands. Nothing material to cling to. But she walked up to the burial area and 
stood in front of six green-covered chairs and she started to sit down, but then 
she got up quickly and stood straight because she was not going to sit down 
until the man directing the funeral told her what seat he wanted her to take.332 

 
I större delen av det citerade avsnittet använder regissören ett kraftfullt affe-
rent perspektiv. Hela första stycket skildrar en syn, “som iakttagen av” en 
osynlig åskådare. De många upprepningarna av ”She walked” (stilfiguren 
anafor), liksom av ”slowly” och ”her head was high”, skapar ett intryck av 
tvångsmässighet. Jacqueline Kennedy fortsätter att gå, för hon kan inget 
annat, och iakttagaren samt läsaren fortsätter att se på, för de kan inget annat. 
Bilden är närmast hypnotiserande med alla detaljer som i sin exakthet etsar 
sig fast på våra näthinnor. Kontrasten blir stark mellan den stillastående bak-
grunden och änkan, vars framåtskridande utgör den enda rörelsen i scenen. 
Den förmedlar också ett implicit budskap av medkänsla: Hur tungt måste det 
inte vara för den nyblivna änkan att gå denna väg, som aldrig tycks ta slut? 
     Andra stycket inleds med en mening i afferent perspektiv. Därefter följer 
två meningar i det perspektiv jag tidigare kallat tillfällig allvetenhet. De 
rymmer bakgrundsinformation som inte framgår av scenen (att Jacqueline 
Kennedy har två barn och att hon var med när hennes man mördades). 
Denna passage har getts formen av en sorts fantasi, som knyts till det inle-
dande ”Everybody”. Regissören har nu bytt det afferenta perspektivet mot ett 
efferent. Detta förmedlar tankar ”som formulerade av” alla som ser änkan 
gå, helt enkelt det amerikanska folket vid den här tidpunkten. Här uttrycks 
implicit en stark narrativ medkänsla med Jacqueline Kennedy. I styckets 
sista mening talar berättaren plötsligt i egen person och inbegriper, genom 
”us”, sig själv i det amerikanska folkets deltagande attityd. (Man bör dock 
inte uppfatta detta som ett uttalat berättarjag, eftersom varken ”I” eller ”us” 
förekommer i resten av reportaget.) 
     Tredje stycket återupptar i två meningar utifrånperspektivet. Fjärde me-
ningen, ”This must …”, är en hypotetisk tanke ”som formulerad av” en 
osynlig åskådare eller av vem som helst som är empatiskt lagd. Fram till nu 
har Jacqueline Kennedy betraktats utifrån. Men meningarna ”This must …” 
och ”Now she knows that …” övergår i något som liknar fri indirekt anfö-
ring (FIA) och medför att läsaren tycks se eller uppleva henne inifrån. Fyra 

                                                        
332 Jimmy Breslin, ”It’s an Honor”, New York Herald Tribune, 26.11.1963. 
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meningar är här skrivna i presens, till skillnad från resten av texten. Inle-
dande ”Now she knows …” syftar visserligen på Jaqueline Kennedy själv, 
men samtidigt saknas uppgifter om att detta är något hon verkligen har sagt. 
Jag uppfattar hela passagen som FIA-liknande, som ”formulerad av” Ja-
queline Kennedy men med det hypotetiska draget i förgrunden. Det vill säga 
man ska inte förstå texten som att berättaren egentligen läser Jacqueline 
Kennedys tankar. Snarare är den ett uttryck för en berättares försök att fånga 
ett helt folks medkänsla, som om han vill säga till henne: ”Vi anstränger oss 
alla för att förstå hur det känns för dig i detta ögonblick.” Tempusbytet ger 
en extra betoning av att tiden tycks stå stilla när Jacqueline Kennedy har 
kommit fram till kistan. På detta ställe i texten ger regissören oss möjlighet 
att se kistan och hela situationen genom änkans ögon. Det efferenta perspek-
tivet har tillfälligt flyttat läsarens blick från ett afferent perspektiv (den osyn-
liga iakttagarens) till ett annat (Jacqueline Kennedys). Med andra ord: ett 
efferent perspektiv fungerar här som en brygga mellan två olika afferenta 
perspektiv. 

I de därpå följande meningarna återkommer preteritum på verben liksom 
det afferenta perspektivet utifrån, vilket understryks av ett sista ”she wal-
ked”. Men i och med att vi nyss fick möjlighet att se genom änkans ögon 
ligger hennes afferenta perspektiv delvis kvar under det andra, menar jag. 
När hon tvekar om ifall hon ska sätta sig eller inte blir det möjligt att se situ-
ationen både ur hennes och åskådarnas perspektiv. Regin har åstadkommit 
en dubbelprojicering av de två perspektiven.  

I citatet som helhet är inslaget av Jacqueline Kennedys efferenta perspek-
tiv inte stort. Den narrativa inlevelse som erbjuds läsaren borde därför vara 
blygsam. Ändå menar jag att den genomsyrar hela avsnittet. Det beror på att 
den understöds och förstärks av den narrativa medkänsla som alstras av mit-
tenstyckets medkännande attityd liksom av den narrativa medkänsla som 
uppstår implicit genom de stilistiska upprepningarna i första stycket.  
     I Jimmy Breslins reportage sker perspektivskiftet från en anonym iaktta-
gares till en karaktärs afferenta perspektiv. Stig Dagermans reportagesamling 
Tysk höst från 1946 innehåller många reportage där övergången i stället äger 
rum mellan ett synligt reporterjag och en eller flera andra karaktärer. Genom 
hela boken är reportern länken mellan de lidande människor han möter och 
läsarna i Sverige. I stället för att vara läsarens ställföreträdare i Tyskland blir 
Dagerman tyskarnas ställföreträdare inför de svenska tidningsläsarna. Enga-
gemangskonstruktionen är central. Reportaget ”De ovälkomna” berättar hur 
den upplevande reportern går runt med en doktor W. bland människor som 
har anlänt som flyktingar från den Sovjetockuperade zonen till staden Essen, 
där de tidigare hört hemma. ”Jag har kommit hit tillsammans med en ung 
stadsläkare”, konstaterar berättaren inledningsvis, och här har regissören 
förlagt perspektivet hos den upplevande reportern. Trots att det är råkall höst 
tvingas flyktingarna bo i uppställda godsvagnar utan fönster. Doktor W. 
stannar framför en svårt sjuk flicka: 
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Flickan ligger alldeles stilla utom när hon hostar. Godsvagnens fattigdom: en 
trasig säng längs ena väggen, en hög potatis utstjälpt i ett hörn (den enda pro-
vianten under denna resa utan mål), en liten hög smutsig halm i ett annat hörn, 
där tre personer sover, är mjukt insvept i en lugnande blå rök som slår ut från 
den trasiga kaminen, bärgad ur en av Essens ruiner. Här bor två familjer om 
tillsammans sex personer. De har varit åtta från början, men två hoppade av 
någonstans på vägen och kom aldrig tillbaka. Naturligtvis kan doktor W. lyfta 
upp flickan och säga hur det står till, han skulle kunna bära fram henne till 
skenet från kaminluckan och konstatera att ögonblicklig sjukhusvård är ound-
gänglig, men då måste han också tala om att det i alla fall inte finns några 
platser på sjukhusen och att byråkratin i stadsförvaltningen som vanligt är be-
tydligt långsammare än döden.333 

 
I de inledande meningarna ser läsaren genom reporterns ögon (inåtgående 
afferent perspektiv). Sedan kommer ett par meningar av mer informerande 
karaktär (begränsad allvetenhet). Därefter är det dags för perspektivskiftet, 
från och med ”Naturligtvis kan doktor W. lyfta upp …”. Den här gången 
sker det inte, som hos Breslin, genom något som liknar FIA utan genom 
indirekt anföring men i en hypotetisk form (vi kan föreställa oss att läkaren 
tänker denna tanke). Tillsammans med den ovanliga konditionaliskonstruk-
tionen (”han skulle kunna” och ”men då måste han”) har regissören ändå 
åstadkommit en effekt som närmar sig FIA. Och precis som i Kennedy-
artikeln är det ett efferent perspektiv som blir utlösande för att läsaren ska 
kunna lämna ett afferent perspektiv (reporterns) till förmån för ett annat (lä-
karens). Den information som den långa meningen förmedlar känner rimlig-
en bara läkaren till, vilket ytterligare förstärker perspektivbytet. Vi erbjuds 
att se den sjuka flickan ur hans ögon. Dagerman har troligtvis intervjuat lä-
karen, men i stället för att lägga hans svar som direktcitat låter regissören oss 
dela läkarens känsla av uppgivenhet. Vi får en regisserad verklighet. Jag 
tolkar det som att journalistens yrkesroll som budbärare och ögonvittne lig-
ger bakom konstruktionen mer generellt, medan regissören valt att förmedla 
narrativ inlevelse genom att välja just denna poetiska form.334  

Precis som i Breslins reportage uppstår narrativ medkänsla implicit i sce-
nen, denna gång genom urvalet av information som ges om livsvillkoren för 
de två familjerna i godsvagnen. 
      I avsnitt 2.4.1, om genretypiska drag, berörde jag att många reportage 
skiljer sig från flertalet fiktionsberättelser genom repliker som är inklippta i 
berättelsen eller på annat sätt bryter mot berättelsens logik. I och med att 
detta är så pass vanligt skulle man kunna anta att även andra typer av repli-
ker uppfattas med en viss distans av läsaren. Mot en sådan bakgrund bedö-
mer jag att FIA och besläktade uttryckssätt skapar större inlevelse i just 

                                                        
333 Dagerman, s. 63. 
334 Hos både Breslin och Dagerman medför FIA-konstruktionen en form av hypotetisk fokali-
sation. Detta fenomen diskuteras mer ingående i 3.5.3. 
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reportagetext än direkt anföring. Om det stämmer skulle förklaringen kunna 
vara att FIA, genom att uttrycka tankar och känslor, ger en annan inblick i en 
karaktär än repliker och därmed gör texten mer lik en novell eller roman.  
     Varken Breslin- eller Dagerman-exemplet innehåller renodlad FIA. Hos 
Breslin rör det sig om FIA tillsammans med något som skildras hypotetiskt, 
hos Dagerman är presentationsformen i indirekt anföring hypotetisk. Ändå 
blir effekten stark narrativ inlevelse i båda fallen. Om man vill undersöka 
hur narrativ inlevelse konstrueras i just reportage borde det därför vara in-
tressant att undersöka variationen i FIA-liknande former och hur man kan 
skilja dem åt. Här kan Royal Pascals The Dual Voice vara till hjälp. Pascal 
identifierar FIA i ett antal centrala europeiska fiktionsberättelser från olika 
epoker.  Han visar att redan Goethe och Austen använde sig av framställ-
ningsformer som borde kunna betecknas som FIA, det vill säga former där 
berättarens och karaktärernas röster tycks vara blandade.335  
     Det finns språkliga kriterier som man kan använda för att undersöka om 
en mening ska betraktas som FIA. Utöver att hänvisande sägeverb måste 
saknas samtidigt som en tanke eller känsla uttrycks i tredje person nämner 
Pascal att ett kännetecken kan vara verb i preteritum tillsammans med tidsut-
tryck som ”nu”, ”i morgon”, ”på tisdag”, något som vi känner igen som ett 
av Käte Hamburgers kriterier för fiktionsprosa.336 Men Pascal understryker 
också att mer subtila former kan förekomma och att det då är sammanhanget 
som avgör om man ska uppfatta en mening som skriven i FIA eller inte. 
Precis som Rossholm och McHale laborerar Pascal med en hel palett av 
”mer eller mindre”-former av FIA. Så till exempel talar han om ”coloured 
narrative” för en mening som är ”som uttryckt” av en karaktär, men ändå 
inte FIA.337  Även om tonvikten ligger på efferenta perspektiv väver han i 
sina komplexa analyser även in beskrivningar och varseblivningar, i första 
hand när han analyserar Flaubert. Dessutom visar han hur berättarens och en 
karaktärs perspektiv kan glida ihop. Ibland får man ett delat perspektiv, 
ibland kan en karaktärs perspektiv vara det synliga medan berättaren anas 
under ytan, i form av vad Chatman antagligen skulle kalla ”attityd”, slant. 
Attityden kan sedan vara ironisk eller engagerad i förhållande till karaktären 
som skildras.338 
     Ett exempel där narrativ inlevelse uppstår utan vare sig FIA eller indirekt 
anföring hittar jag i Karen Söderbergs reportage från ett flyktingläger i Ma-
kedonien under Kosovo-kriget 1999. En scen inleds: 

Det är onsdag morgon och överallt pågår hårvård, klippning och schampone-
ring. I en plastbalja står Deshira Berisha, 4 år, som Gud har skapat henne och 

                                                        
335 Roy Pascal, The Dual Voice: Free Indirect Speech and its Functioning in the Nineteenth-
centery European Novel, Manchester: Mancherster University Press, 1977, s. 37–60. 
336 Ibid., s. 20. 
337 Ibid., s. 55. 
338 Ibid., till exempel s. 40–41 och s. 50–51. 
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får sitt långa hår tvättat. Hon tjuter och skrattar om vartannat, fångas in i en 
handduk av sin pappa och får det blöta håret kammat av sin mamma som säll-
an ler. 
     Häromdagen kom en truck med hårschampo, tvål och tvättmedel så alla 
passar på, säger Ajshe Berisha. Folk har sagt åt henne att klippa sin dotters hår 
kort, så det blir lätt att sköta, men det vill hon inte. Det hon vill, säger hon, det 
hon strävar efter, är att få ett så normalt liv att Deshira kan ha sitt långa hår. 
Som hon alltid har haft. 
     Därför städar Ajshe Berisha. Därför tvättar hon. Därför sopar hon gatan ut-
anför tältet. Därför stiger hon upp varje morgon och klär sig i de bylsiga klä-
der hon fått i lägret.339 

 

I första stycket återges en scen som om den är iakttagen av en osynlig åskå-
dare, med extern fokalisation och ett afferent perspektiv. Men i andra stycket 
vacklar berättaren mellan att vara begränsat allvetande och att, i indirekt 
form, hänvisa till något som mamman har sagt. Vi vet dock inte till vem hon 
har sagt detta, eftersom reportern är bortretuscherad.  
     I det tredje stycket tycks läsaren så kunna tolka Ajshe Berishas känslor 
utan att de verkar ordagrant återgivna. Regissören har här växlat till intern 
fokalisation, samtidigt som perspektivet blir efferent. Det närmar sig henne 
från insidan, utan att FIA behöver användas. I stället är det sammanhanget, 
med sitt urval av information, som möjliggör narrativ inlevelse (det här är 
mammans kunskap, det här är vad hon vet). Med Pascals terminologi borde 
passagen kunna kallas ”coloured narrative”, formuleringen är som uttryckt 
av mamman trots att vi förstår att ordvalet inte är hennes. Till intrycket av ett 
internt perspektiv bidrar också en anafor i form av den stilistiska upprep-
ningen av ”Därför”. Vi läsare inbjuds att känna att det här skulle kunna gälla 
oss, och att vi i så fall inte heller skulle vilja klippa vår dotters hår. I stället 
skulle vi vilja att vår dotters livsvillkor skulle ändras. Bakom konstruktionen 
kan vi ana regissörens idé om att iscensätta en vittnande funktion i texten. 
Än en gång bidrar narrativ medkänsla med berättelsens karaktärer till att den 
narrativa inlevelsen förstärks. 
     Så till ett exempel där en rad perspektiv korsar varandra, och läsaren dras 
in i ett snabbt händelseförlopp. Jag citerade ur Daniel Rydéns reportage 
”Slaget om Fyledalen” i inledningen till min avhandling och återvänder nu 
till det. Så här inleds texten: 

En söndag om året förvandlas ett skånskt paradis till slagfält. Äran och poka-
len står på spel när Röddinge, Ramsåsa, Benstad och Högestad gör upp. Följ 
med till slaget om Fyledalen.  
     Ååå nej! Ännu en gång får Steve Hansen i Högestads mål tag på bollen just 
som den ska rulla in. Det är som förgjort. Ramsåsas tränare jämrar sig högt.  

                                                        
339 Karen Söderberg, ”Kriget i Jugoslavien: Rutiner håller kaoset på avstånd”, Dagens Nyhet-
er, 16.05.1999.  
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     – Snälla, snälla Calle, bara ett enda, bara ett enda! ropar Camilla Kop-
petsch till sin kollega på Högestadsbänken.  
     Men Carl Piper skakar på huvudet. Icke att han skulle skänka bort ett mål.  
     Detta är slaget om Fyledalen och nu är det allvar. 
     Du kan leva ett helt liv i Skåne utan att upptäcka Fyledalen. Gång på gång 
kan du färdas på stora vägen mellan Sjöbo och Tomelilla utan att bli varse det 
Nangijala om sträcker sig där nedanför, från nordväst mot sydost.340 
 

På en makronivå i reportaget har regissören valt en allvetande berättare, som 
delar med sig av åtskillig bakgrundskunskap och dessutom har tillgång till 
flera olika karaktärers inre (icke-fokalisation). Inget reporter-jag syns i tex-
ten, trots att den fysiska reportern varit på plats. På mikronivån inleds repor-
taget med en ingress där berättaren ger bakgrundsinformation om vad som är 
att vänta. Här finns också en uppmaning riktad direkt till läsaren: följ med!  

Brödtexten startar med en scen. Utropet ”Ååå nej!” är inte direkt anföring, 
eftersom pratminus saknas. I stället är det, liksom ”Det är som förgjort”, 
utrop som förefaller att ha formulerats av Camilla Koppetsch. Alltså efferent 
perspektiv och FIA.  
     Camilla Koppetsch yttrar sig i direkt anföring i nästa stycke (efferent 
perspektiv). Av berättarens upplysning i meningen dessförinnan framgår att 
det är hon som är Ramsåsas tränare. Meningarna ”Ännu en gång …” och 
”Men Carl Piper …” återges ur ett afferent och internt perspektiv. Av sam-
manhanget kan man sluta sig till att den som iakttar inte är en osynlig åskå-
dare utan Camilla Koppetsch, som är internt placerad inom berättelsen (se 
figur 5).  
     Meningen ”Ramsåsas tränare …” återges ur dubbla perspektiv. Å ena 
sidan är detta något som uppfattats av Camilla Koppetsch. Det betecknar den 
här gången inte vad hon ser utan vad hon hör ur ett afferent perspektiv. Å 
andra sidan betecknar det också att Carl Piper uttrycker något genom att han 
jämrar sig, vilket leder till ett parallellt efferent perspektiv. Meningen 
”Snälla, snälla …” inleds som direkt anföring (Camilla Koppetschs efferenta 
perspektiv) men fortsätter sedan med att informera läsaren om att hon ropar 
detta ”till sin kollega”. Att Carl Piper hör repliken yttras medför ett nytt affe-
rent perspektiv. ”Icke att han skulle skänka bort ett mål” uttrycks genom ett 
efferent perspektiv och FIA, men den här gången avses vad Carl Piper tän-
ker.  

De efferenta perspektiven i passagen möjliggör narrativ inlevelse i olika 
personer. Vi kan föreställa oss uppleva detta (Fluderniks lässtrategi experi-
encing aktiveras). De afferenta perspektiven förmedlar i gengäld närvaro-
känsla genom att vi, med hjälp av lässtrategin viewing, kan föreställa oss att 
vara på plats i scenen som vittnen. Däremot förmedlas i detta reportageex-
empel inte någon narrativ medkänsla. 

                                                        
340 Daniel Rydén. 
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     I näst sista stycket ger regissören ordet till berättaren, som får framföra en 
egen kommentar, och här har vi lämnat scenen. I sista stycket fortsätter be-
rättaren att föra ordet men nu genom att rikta sig till läsaren i form av ett 
uttalat ”Du”. Här förstärks den sagoberättande tilltalston som slogs an i in-
gressen. Du-tilltalet och jämförelsen med Nangijala kan föra tankarna till en 
Astrid Lindgren-pastisch. 
     Genom den skildrade scenen är det möjligt att tänka sig en annan form av 
delat perspektiv än att läsaren inbjuds att dela karaktärernas deiktiska cent-
rum. Pascal tar upp möjligheten av att en osynlig berättare genom sin attityd 
kan synas indirekt i karaktärernas perspektiv.341 Man skulle i stället kunna 
förlägga denna attityd hos regissören och då rör det sig om hans teknik för 
att förmedla en mild ironi.  

Jag vill avsluta det här avsnittet med ett exempel på efferent perspektiv 
när det förekommer utan koppling till en scen. I Gustaf Hellströms tidigare 
citerade reportageserie från första världskrigets Frankrike beskriver berätta-
ren stämningar som råder i Paris när Frankrike har dragits in i kriget: 

Kriget har kommit Paris inpå dörren. Ända till de allra senaste dagarna stod 
det som en overklig realitet för en. Kanondundret och mitraljöserna voro så 
långt borta, blodbadets fasor utspelade sig vid gränsen och mellan Paris och 
dit var det dagsmarscher. Man visste att en av de största människoslaktningar-
na krigshistorien känt försiggick däruppe vid Charleroi och Mons. Man visste 
att ens makes, ens brors, ens sons liv stod på spel, att löpgrafvar fylldes med 
lik och kanoner rullade över dem som på en landsvägs makadam. Men ändå – 
man hade ej sett de döda och de sårade hade ännu ej kommit tillbaka.342   

 

Avsnittet börjar som en lägesbeskrivning, där berättaren, genom pronomenet 
”en”, inkluderar den upplevande reportern i parisarnas gemensamma erfa-
renhet vid den beskrivna tidpunkten. Uttrycken ”så långt borta” och ”dit var 
det dagsmarscher” uttrycks av berättaren, men med en positionsangivelse 
som tycks utgå från karaktärer inom berättelsen. Texten utvecklas dock inte 
till en scen där någon faktiskt upplever eller säger något. I stället har vi att 
göra med ett efferent perspektiv, knutet till en sorts allmän mening som för-
medlas hypotetiskt (se figur 8). Man skulle kunna säga att den berättande 
reportern, via ett tankeexperiment och en implicit förmedlad medkänsla, 
inbjuder läsaren att föreställa sig situationen ur parisarnas perspektiv. 

Berättaren byter därefter ett inkluderande ”en” mot två inkluderande 
”Man”. Det första kan associeras till en erfarenhet som den upplevande re-
portern delar med andra. Med det andra ”Man”, i ”Man visste att ens makes, 
ens brors, ens sons liv stod på spel”, sker dock en intressant förskjutning.  
Här driver regissören inlevelsen som tankeexperiment ett steg längre, genom 

                                                        
341 Pascal, s. 55–56. 
342 Hellström, s. 40. 
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att ”Man” används om en grupp där en upplevande reporter inte ingår. Läsa-
ren erbjuds att föreställa sig hur det kan kännas att vara en soldathustru, en 
soldatsyster, en soldatmor, att vara den som väntar i ovisshet. Den hypote-
tiska formen placerar sig här mitt emellan narrativ medkänsla och narrativ 
inlevelse, menar jag. Den är förankrad hos berättaren, men den är riktad mot 
dem som är direkt berörda av kriget. Det rör sig om en språklig konstruktion 
och en inbjudan till läsaren att, via sin medkänsla, föreställa sig: ”Detta hade 
kunnat vara jag”. Den stilistiska upprepningen, i form av en anafor i ”Man 
visste”, förstärker effekten av ett sådant budskap. 

3.3.4 Reportage skapar egna berättarkonventioner                    
Hittills har jag undersökt hur regin styr läsarens narrativa engagemang, upp-
fattat både som narrativ inlevelse och medkänsla, bort från reportern/vittnet 
eller ett osynligt vittnes position och till ”de andra”. Hos Seierstad, Breslin, 
Söderberg och Rydén har en upplevande reporter helt retuscherats bort ur 
texten. I det senaste citatet av Hellström är det berättaren som förmedlar 
narrativ inlevelse och narrativ medkänsla implicit. I Dagerman-exemplet 
kombineras en homodiegetisk berättare med att någon annan än den upple-
vande reportern fokaliseras internt.  

Innan jag sätter punkt för det här kapitlet ska jag närmare belysa den sist-
nämnda företeelsen, när en upplevande reporter nätt och jämnt anas i texten. 
En sådan texttyp presenteras i 4.3 som det reducerande reportaget. Här kan 
den upplevande reportern förekomma i två varianter, tillsammans med intern 
fokalisation av en annan karaktär och tillsammans med extern fokalisation 
(afferent perspektiv). I den senare varianten har vi att göra med det klassiska 
ögonvittnet som är på plats, iakttar till synes spontant och bara omnämns i 
förbigående av berättaren. Jag har tidigare återgett Fluderniks diskussion av 
extern fokalisation när berättaren tycks vara helt osynlig. Hon menar då att 
läsaren, genom narrativisering, tänker sig en iakttagare i scenen för att göra 
den logiskt begriplig som berättarsituation. När ett upplevande jag trots allt 
skymtar i texten blir det rimligt att vi läsare knyter iakttagelsen till denna 
person. Ett exempel hittar jag i ett reportage av Magnus Falkehed. Texten 
som handlar om från den franska tullen och inleds: 

Natten är fortfarande mörk och kylig när den franska tullens bil kör in mot 
postterminalen vid Nices flygplats. Ett tiotal tullare med orange armbindlar 
samlas för ett nedslag i en stor budfirmas logistiklokal. Inför nyfikna och 
paffa anställda vid det rullande bandet river de upp paket efter paket. [...] 

– Chefen! Här har jag något intressant, säger tullaren Amélyne Beretta och 
öppnar en stor vit kartong som har en adress i Kina som avsändare. Ur kar-
tongen lassar hon ett par handväskor, några klänningar, sjalar och lite textilva-
ror. Allt är märkt med loggor från dyra märken som Hermès, Lancel, Louis 
Vuitton, Chanel och Gucci. [...] 
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Inne i budfirmans kontorslokaler summerar en annan tullare morgonens 
beslag: fejkade märkesartiklar och ett par burkar medicin av okänt ursprung. 
Den lokala tullchefen Jean-Louis Casazza kan inte förstå att man i vissa län-
der tolererar lyxkopior: 

– Om de är tillåtna för personligt bruk kan man lika gärna tillåta droger för 
eget bruk. 

[...]Vi får senare höra liknande tongångar från Jérôme Fournel, det franska 
tullverkets generaldirektör.343 

 

Större delen av avsnittet består av extern fokalisation. Perspektivet är det för 
ögonvittnespositionen typiskt afferenta i de två inledande styckenas synin-
tryck (som iakttaget av en osynlig åskådare, se figur 6) liksom i de två repli-
kerna (som uppfattade av en osynlig åhörare, i första fallet även av 
tullchefen). Men replikerna är också efferenta, det vill säga utåtgående, ef-
tersom de har yttrats av någon inom berättelsen (se figur 7). I och med att 
replikerna är omgivna av afferenta synintryck menar jag dock att det affe-
renta perspektivet dominerar över det efferenta. Med andra ord: om vi bort-
ser från enstaka adjektiv och kunskap om vad de två tullarna heter skulle 
observatören på plats i det första och andra stycket lika gärna kunna bytas ut 
mot en kamera och en bandspelare.  
     Så dyker plötsligt ett ”vi” upp på näst sista raden, vilket gör texten homo-
diegetisk samtidigt som läsaren i sin lässtrategi nu kan ersätta ”osynlig åskå-
dare/åhörare” med reportern och fotografen och därmed retroaktivt knyta de 
redovisade intrycken till dem. I första stycket finns också ett par diskret in-
smugna värderingar (”mörk och kylig” samt ”nyfikna och paffa”) som redan 
här signalerar att ett personligt vittne varit närvarande i scenen. En kort be-
rättarresumé dyker upp mot slutet (”Den lokala…”). Näst sista radens formu-
lering ”liknande tongångar” förstärker intrycket av att repliken på raden 
ovanför verkligen är riktad till reportern och fotografen. 
      Fiktionsberättelser skapar vissa förväntningar på hur ett upplevande jag 
ska agera i olika typer av situationer. Om jag-karaktären inte infriar läsarnas 
förväntningar kan vi åtminstone vänta oss att berättarjaget förklarar sig, kon-
staterar Richard J. Gerrig i sin undersökning av läsarrespons. Han har funnit 
att läsarnas krav och förväntningar på huvudkaraktären är starkare om texten 
berättas i första än i tredje person. Så fort någon i jag-form observerar en 
scen förväntas den personen också vid behov kunna förvandlas till en aktör 
och agera. Han tar som exempel meningen ”I watched as the mugger made 
off with the elderly woman’s purse”. Här menar han att läsaren helst vill ha 
ett aktivt ingripande och i andra hand en redovisad reaktion från det upple-
vande jaget.344  
     Detta är något som stämmer dåligt med ögonvittnesreportaget, i alla dess 
former. När en upplevande reporter då och då syns i en text verkar det rim-
                                                        
343 Magnus Falkehed, ”I lyxigaste laget”, DN Världen, nr 25, februari-mars 2013. 
344 Gerrig, 2001, s. 313–315. 
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ligt att knyta de sinnesintryck som redovisas till reportern. Men samtidigt får 
vi med en sådan reporter i mycket liten utsträckning ta del av vad hon tycker 
och tänker om sina intryck. Så redovisar till exempel inte berättaren 
i Dagermans reportageserie den upplevande reporterns känslor av upplevel-
serna i Tyskland 1946. I scenen med doktor W. (se föregående avsnitt) kan 
man också spekulera i om reportern hade kunnat agera. Hade han till exem-
pel kunnat betala för privat sjukvård åt den svårt sjuka flickan?345 
     Hur ska vi då förstå vad som händer i reportage med en reporter som bara 
anas i texten? En homodiegetisk berättare tillsammans med extern fokalisa-
tion är i fiktionsberättelser en mycket ovanlig kombination, eftersom en be-
rättare alltid har tillgång till sina egna tankar och känslor, skriver Eva 
Broman. Att den ändå kan förekomma inom ramen för en ”hårdkokt” stil 
förklarar hon med ”en psykologisk hållning; jag-berättarens vägran eller 
oförmåga att förmedla sina tankar och känslor får en viktig funktion i karak-
tärsskildringen”.346 Så är knappast fallet i reportage, där en till synes känslo-
lös jag-berättare inte är ett självändamål. Snarare har formen att göra med 
yrkestraditionen att spegla ett skeende utan att exponera sin egen person. 
Läsare med genreförtrogenhet är också införstådda med att reportern primärt 
inte förväntas agera, bara rapportera.  
     Dan Shen diskuterar i en essä ett fenomen som hon kallar ”transgressions 
of modes of focalization”, överskridanden av en given fokalisations be-
gränsningar.347 Hon understryker att hon inte syftar på texter med skiftande 
fokalisation. Det rör sig i stället om att berättaren i någon mening bryter mot 
berättelsens logik genom att meddela sådant han inte borde kunna känna till. 
Shen vill dock inte uppfatta fenomenet som primärt ologiskt, utan i stället 
pröva tanken att de berättarmönster som följer med en given fokalisation i 
mycket styrs av konventioner: ”the barriers between modes of focalisation 
are very much conventional”.348 
      Shen går här delvis i polemik med Genette, som menar att en fokalisa-
tions gränser kan överskridas på två sätt, genom paralips och paraleps. Med 
det förstnämnda menas att berättaren inte talar om allt han vet, något som är 
fallet när reportern i ett reducerande reportage inte avslöjar sina egna reak-
tioner på det han berättar om (Falkehed). Med det senare menas hur berätta-
ren återger sådant hon inte borde kunna känna till, som andra karaktärers 
inre (doktor W.:s tankar i Dagermans reportage, Normas tankar uppe på 
tågtaket i de la Regueras reportage).349 De här två varianterna är dock inte 
jämförbara, hävdar Shen. Paraleps är ett exempel på att fokalisationens grän-
                                                        
345 På ett sådant sätt ingriper Erik de la Reguera i artikeln om migranten Norma, när den 
upplevande reportern betalar för en bussresa åt migrantgruppen (se 3.2.2). 
346 Broman 2005 s. 50. 
347 Dan Shen, ”Breaking Conventional Barriers: Transgressions of Modes of Focalization”,  
New Perspectives on Narrative Perspective, s. 159–72.. 
348 Ibid., s. 172. 
349 Genette, 1980, s. 195. 
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ser överskrids, men paralips har inte med fokalisation utan med berättande 
att göra: ”Genette’s discussion of ’paralipsis’ involves, in my view, confus-
ion between narration and focalization.”350  
     Strikt berättartekniskt har Shen naturligtvis rätt. Samtidigt finns det för 
homodiegetiskt berättade reportage ett tydligt släktskap mellan de två förete-
elserna, i alla fall om man ser till syftet med dem. Jag väljer därför att upp-
fatta inte bara paraleps utan även paralips som brott i första hand mot 
konventioner för hur en historia ”bör” berättas. En tolkning blir då att repor-
tageberättande i alla dess former följer sin egen logik – en vittnandets logik 
som kan ta sig många uttryck. 

3.3.5 Sammanfattning 
Det här kapitlets analyser leder fram till följande slutsats: I både reportage 
med en synlig upplevande reporter och reportage där ingen reporter syns kan 
regissören använda narrativa strategier för att styra fokus i scenerna till re-
portagets ämne i form av en sakfråga eller andra människor. Olika kombina-
tioner av afferenta och efferenta perspektiv kan då bidra till att narrativ 
inlevelse i textens karaktärer, narrativ medkänsla med dem eller en kombi-
nation av de båda erbjuds läsaren.  

Dessa narrativa strukturer kan blottläggas genom en analys av röst- och 
perspektivskiften på reportagetexternas mikronivå. Särskilt de efferenta per-
spektiven är följden av nyanser i språket. Vid paraleps och paralips i repor-
tage följer narrativiteten en sorts vittnandets logik. Bakom samtliga 
konstruktioner kan anas den professionella reporterns vittnande uppdrag. 

 

3.4 Berättarens synlighet och ett utvidgat 
dissonansbegrepp 
I avsnitten 2.4.2, 2.4.3 och 2.4.4 diskuterade jag hur det klassiska, konso-
nanta reportaget utgår från ögonvittnet och ögonblicket. Det är tydligt mime-
tiskt och rikt på yttre detaljer, som både skapar närvarokänsla och stärker det 
journalistiska kontraktet. Passager med kommentarer och bakgrundsinform-
ation förekommer, men i scenerna ser vi läsare inte mycket av berättaren.  
     Den reportagetyp som är dissonant i Cohns mening är det klassiska repor-
tagets motsats. Ett sådant reportage betonar efterhandsperspektivet, försva-
gar stundens iakttagelser genom att tolka i stället för att uttrycka specifika 
                                                        
350 Shen, s. 171. 
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erfarenheter. Det är tydligt diegetiskt och motverkar läsarens upplevelse av 
närvaro. Berättaren är placerad i förgrunden och ibland stärks det journalist-
iska kontraktet av berättarens tvivel, ett fenomen som förklaras i avsnitt 
3.4.4. 

I detta kapitel systematiserar jag hur variationer i berättarens synlighet 
strukturerar faktorer som konsonans, dissonans, formens objektivitet och 
formens subjektivitet i dels heterodiegetiskt berättade, dels homodiegetiskt 
berättade reportage. Kapitlet har en brett kartläggande karaktär, samtidigt 
som konstruktionen av narrativt engagemang fortsatt står i centrum för 
undersökningen. Jag reder också ut varför den amerikanska indelningen av 
new journalism i en realistisk och en modernistisk gren blir missvisande när 
den tillämpas på reportagetexternas formnivå. 

Å ena sidan har jag fortfarande som utgångspunkt att reportaget är en be-
rättelse med inslag av mimetisk framställning och att aspekter som berättare, 
fokalisation och inlevelse tjänar berättelsekonstruktionen på huvudsakligen 
samma sätt som i en fiktionsberättelse. Å andra sidan fortsätter jag, när det 
gäller aspekten narrativt engagemang, att pröva narrativiteten mot kontextu-
ella idéer om reporterns uppdrag. Ett nytt begrepp introduceras och beskrivs 
sist i kapitlet: alternativ dissonans, något som saknar egentlig motsvarighet 
inom fiktionsberättelser.             

3.4.1 Konsonans och dissonans i reportage 
Hur mycket berättaren syns i en text samvarierar med begreppen konsonans 
och dissonans i Cohns mening.351 Hon betonar skillnaden i tid och språk 
mellan upplevelse och berättande. Om texten verkar berättas i nära anslut-
ning till det upplevda ögonblicket och den upplevande karaktärens språk kan 
den anses vara konsonant (se figur 9) medan ett tydligt efterhandsperspektiv, 
med tillhörande fokus på berättarens tid och språk, gör den dissonant (se 
figur 10). 

Cohns definition av dissonans understryker hur berättaren på olika sätt 
förhåller sig till huvudkaraktären, till exempel ett upplevande jag. Reflek-
tion, eftertanke, även omvärdering kan följa med den tid som har passerat 
sedan händelserna utspelade sig. När Anna Jungstrand i sin avhandling be-
skriver dissonans i reportage poängterar hon en berättarattityd som yttrar sig 
genom att berättaren, via en metanivå, tvivlar på sig själv och sin förmåga att 
berätta.352 Detta är en form av dissonans som inte lyfts fram av Cohn, men 
som jag menar ändå ligger i linje med hennes huvuddistinktion av spän-
ningsförhållandet mellan upplevare och berättare. Dissonansbegreppet 
skulle, med en sådan tolkning, inte bara styras av faktorerna tid (vems tid?), 
språk (vems språk?), utan också av attityd (hur kritisk är berättaren till   

                                                        
351 Cohn, 1983, s. 143–160. 
352 Jungstrand, s. 81 et passim. 
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textens huvudkaraktär?) och av om berättaren öppet träder fram genom att 
kommentera sitt eget berättande, något som gör berättaren maximalt synlig.  

Konsonans och dissonans kan förekomma i både homodiegetiskt och 
heterodiegetiskt berättade reportage. När det gäller reportage som berättas 
heterodiegetiskt har jag gett exempel på konsonans då scenerna är rekonstru-
erade, som i Sundströms reportage om tsunamin (se 2.4.4), och när en upp-
levande reporter har retuscherats bort, som i Söderbergs reportage från 
flyktinglägret i Makedonien (se 3.3.3). Man kan även träffa på en hetero-
diegetisk berättare som är dissonant gentemot textens huvudkaraktär (ett 
sådant exempel ges i 3.4.3). 

Men låt oss börja med konsonans. När ögonblicket står i centrum gör 
också textens karaktärer det, medan berättaren hamnar mer i skymundan. För 
homodiegetiskt berättade reportage blir det viktigt att inse att en upplevande 
reporter är en av textens karaktärer och inte får blandas ihop med en berät-
tande reporter. Som vi strax ska se är skillnaden betydelsefull för hur regin 
verkar i texten. Ett totalt fokus på ögonblicket såg vi prov på i det citerade 
tidens dissonans av samma styrka som Cohn finner hos Marcel Proust.353  

                                                        
353 Se Cohn, 1983, s. 145–152. 
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Vanligast är att berättarens röst och karaktärernas perspektiv blandas. Så kan 
berättaren i det klassiska reportaget synas genom att reflektera över och 
kommentera den upplevande reporterns iakttagelser, men, i enlighet med 
Elvesons definition, utan att ifrågasätta dem eller sin egen position som be-
rättare. Med andra ord: en berättare som visar sig i texten kan göra kommen-
tarer som snarare förstärker än försvagar intrycket av de förmedlade 
upplevelserna. Detta är tydligt i Barbro Alvings tidigare citerade skildring av 
matchen då Ingemar Johansson blev världsmästare i tungviktsboxning. Bang 
skriver: 

En svart broder i vit smoking bredvid mig var grå i ansiktet av ursinne och 
spottade oavbrutet fram bakom tänderna, upp mot den slagne Floyd Patterson: 
Upp med dej, din jävel! Slåss din jävel! En sprutlackerad blondin på andra si-
dan stod på en stol och skrek med fyrkantig mun och slet sanslöst sönder pärl-
halsbandet så pärlorna skvätte som tårar i gräset, mer kan ingen kvinna göra 
för idrotten och Ingemar Johansson. En tjock amerikansk marinsoldat tjöt som 
en mistlur rätt upp i luften: En miljon dollar, en miljon dollar!354 

 

                                                        
354 Alving, 1982, s. 274. 
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Här kryddas den upplevande reporterns iakttagelser på plats av den berät-
tande reporterns bildspråk och instoppade kommentarer (”sprutlackerad 
blondin”, ”skvätte som tårar i gräset”, ”mer kan ingen kvinna göra…”). De 
här uttrycken var troligen inget som reportern på plats funderade ut; de upp-
stod genom reflektion i ett ”efteråt”. Vi kan alltså skilja mellan upplevare 
och berättare, men det är ingen tvekan om att fokus ligger på upplevelsen, på 
ögonblicket, och berättaren är helt överens med den upplevande reportern. 
Denna samspelthet förstärker läsarens känsla av att tycka sig vara på plats. 
För regissören blir den ett verktyg att rikta läsarens uppmärksamhet mot 
reportagets ämne, mot boxningsmatchen och stämningen i publikhavet. Kon-
sonans råder, även om den inte är lika total som hos Hamsun.  
      Också en reporter som Wallraff menar jag huvudsakligen berättar genom 
konsonans, trots att ett spänningsförhållande finns mellan reportern ”Günter” 
och textens persona (”Ali”, ”Hans Esser” eller ytterligare någon av de alias 
Wallraff uppträdde under som förklädd, se 3.2.4). Vid ett tillfälle söker polis 
efter en rånare och får syn på ”Ali”: 

Han ser sig omkring bland gästerna och fäster blicken på mig (Ali). Jag är den 
ende utlänningen i lokalen, ser lite avsigkommen ut i mina arbetskläder, och 
de svarta oljefläckarna i ansiktet har jag inte lyckats gnugga bort helt. ”Du föl-
jer med!” säger spaningskommandots chef och pekar på mig (Ali), och hans 
två yngre underordnade kliver handlingskraftigt fram mot mig. Jag blir matt i 
benen, och jag ser mitt arbete gå i stöpet redan nu. [...] Håll dig bara lugn nu, 
intalar jag mig, ta det lugnt, visa ingen nervositet, jag har i alla fall rätten på 
min sida. Vad skulle de kunna göra mig?  
     ”Varför mig följa med?” säger jag (Ali) och går genast på offensiven.”355 

 

Om ”Ali” blir orolig inför att gripas av polis får läsaren inte veta, däremot att 
”Günter” är rädd att hans förklädnad ska avslöjas och bli allmänt känd, så att 
han inte ska kunna fullfölja sitt uppdrag. ”Günter” reflekterar, kalkylerar, 
försöker att lugna ner sig själv. Mot hans överväganden ställs ”Alis” naivitet; 
”Ali” antas inte ha förstått vad polisen vill honom. Även språkligt kontraste-
ras ”Günters” sätt att uttrycka sina tankar mot ”Alis” språkfel. Att texten 
ändå inte blir dissonant beror på att regissören har placerat båda dessa karak-
tärer liksom kontrasten mellan dem på intrigens nivå, alltså i berättelsen, inte 
i berättarens diskurs. 
     Mellan scenerna gör berättaren genomgående kortare eller längre utlägg-
ningar kopplade till reporterns ärende. Dessa förmedlas i samspel med den 
upplevande reportern ”Günter”. Vid ett tillfälle kommenterar berättaren vill-
koren hos en arbetsgivare som anställer turkiska gästarbetare: 

Bland mina arbetskamrater finns det de som arbetar i månader utan en enda 
ledig dag. De hålls som arbetsdjur. De har inte längre något privatliv. De får 

                                                        
355 Wallraff, 1986, s. 113. 



154 

gå hem därför att det är billigare för firman att de själva betalar sin logi. An-
nars vore det mer praktiskt för dem att övernatta i stålverket eller hos Rem-
mert. De är i regel yngre män. Senast efter två år i skiten hos Thyssen är de 
förbrukade och utslitna, urlakade och sjuka – ofta för livet.356 

 

Wallraff blir här ett exempel på 1960- och 1970-talens ”reportage med ten-
dens”, texter med ett synligt politiskt/ideologiskt budskap. Alla reportage 
inom den här varianten av det sociala reportaget uppfattar jag som mer eller 
mindre konsonanta men aldrig tydligt dissonanta, just genom att regin visser-
ligen låter den berättande reportern synas en del men utan att berättaren ifrå-
gasätter den upplevande reportern, reportagets ärende, sina metoder eller 
sättet att berätta. Nyckelordet här är alltså samspelthet, att den berättande 
och den upplevande reportern är överens (se figur 9). 
     Ett äldre exempel på en besläktad berättelsetyp – som man också skulle 
kunna kalla ”reportage med ett ärende” – är Ludvig Nordströms reportagese-
rie om ”Lort-Sverige”, ursprungligen producerad i radioform 1938. Här är 
dock reportern mer iakttagare än deltagare. Serien bygger på resor som 
Nordström gjorde genom hela Sverige. Han följde med provinsialläkare på 
hembesök för att undersöka bostadshygienen i svenska hem. I reportaget ”Vi 
hotas av blodpropp” återfinns följande scen: 

Bilen tvärstannade vid en låg, otroligt smutsig gård och vi gingo in. Det var 
ett småbrukarhus. Gode Gud! Vilket hus! Vilket hem. Grått ute, grått inne, av 
lera, som föreföll att ha stänkt från vägen, ty husen låg alldeles i vägkanten, 
inte bara på ytterväggarna utan genom väggarna in i rummen, att ha förvandlat 
möbler och allt bohag, golv, mattor, den bleka, tandlösa hustrun, de lika bleka, 
gråtande barnen till en mardröm i grått. Och där luktade: barnkiss, potta, 
fläskos från spisen, sura kläder, lagård, allt, som var fattigdom, snusk, bedröv-
lighet. 
     Och så: ett finrum! Ett stilla, stilla, dött låst finrum som fjärran världen! 
Med fotografialbum på mittbordet. 
     Sannerligen, dessa finrum började bli det mest gripande av allt. På något 
vis påminde de mig om engelsmännen i tropikerna, som för att upprätthålla 
kontakten med civilisationen och icke förlora sin självrespekt bland svarting-
arna iförde sig smoking till varje middag.357 

 

Det inledande ”vi” i första meningen medför att avsnittet berättas homodi-
egetiskt. Här varvas den upplevande reporterns synintryck på plats (afferent 
perspektiv) med berättarens insprängda fakta; en uppräkning av lukter; den 
upplevande reporterns värderingar i stunden (”fattigdom, snusk, bedrövlig-
het.”) och berättarens efterhandsreflektion om finrummen (sista stycket, med 

                                                        
356Ibid., 93. 
357 Ludvig Nordström, ”Vi hotas av blodpropp”, Lort-Sverige, Stockholm: Kooperativa för-
bundets bokförlag, 1938, citerad ur Tio reportage som förändrade världen, 1982, s. 120. 
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sitt föråldrade uttryck om ursprungsbefolkningen). Ytterligare ett stilgrepp, 
som betonar ögonblicket, är inslaget av fri indirekt anföring i jag-form ge-
nom utropen ”Gode gud! Vilket hus! Vilket hem” på andra raden. Samman-
taget bjuder exemplet på snabba växlingar fram och tillbaka mellan berättare 
och upplevare. Vilka reflektioner som går att knyta direkt till ögonblicket 
och vilka som har gjorts efteråt, av berättaren, är dock svårt att exakt avgöra, 
även om det sista styckets ordval är mer abstrakt än resten av texten och 
därför på språkliga grunder bör kunna tillskrivas berättaren. På en tidsaxel 
skulle man alltså kunna iaktta en viss dissonans genom att berättarens tid 
tycks vara insprängd i det upplevda ögonblicket. Idémässigt präglas dock 
texten av konsonans, eftersom regissören har sett till att den upplevande 
reportern och den berättande reportern huvudsakligen är överens.  
     Stycket saknar narrativ inlevelse i ”de andra”, i dem som tvingas bo i 
huset. Däremot förmedlas narrativ medkänsla med ”den bleka, tandlösa hust-
run, [och] de lika bleka, gråtande barnen” (meningarna med utropstecken 
som uttryck för den upplevande reporterns medkännande attityd; detaljen om 
fotoalbumet som ett tecken på att här lever människor med minnen lika 
värda att bevara som i mer välbeställda hem; uttrycket ”gripande” i sista 
stycket).    

Vi fortsätter med ett utdrag ur en reportagebok med inslag av varierande 
stark dissonans. I Peter Fröberg Idlings Pol Pots leende från 2006 artikuleras 
ett tilltagande tvivel, såväl insprängt i scenerna som i rena berättarpassager. 
Den upplevande reportern vill försöka förstå varför en grupp svenskar, där-
ibland Jan Myrdal, inte märkte vad som pågick när de 1978 bjudits in till ett 
besök i röda khmerernas Kampuchea. Hur kunde de blunda för de massmord 
som regimen utförde och som drabbade den egna befolkningen? Den upple-
vande reportern läser in sig, intervjuar en av resenärerna och gör egna resor 
i dagens Kambodja. I början på boken tror man att berättaren ska hitta fram 
till en entydig sanning att fästa på papper, men ju mer den upplevande repor-
tern får veta, desto mer ödmjuk framställs berättaren av regin. I en scen med 
beteckningen ”219” heter det: 

Jag reser med dem. Jag går där de gick, ser vad de såg. Palmen som lutar i 
bakgrunden av gruppfotografiet framför Angkor Vat står kvar. 

Ingen skillnad. 
[...] 
Kampots gator är ganska ödsliga, om än inte så folktomma som i Jan Myr-

dals rasslande film.  
Många av platserna är till förvillelse lika. Byggnaderna har inte ändrats, 

bara ytterligare nötts av det tropiska klimatet. 
Kisandes i den obarmhärtiga solen så tycker jag mig ana Hedda Ekerwalds 

långa kjol i ögonvrån, Gunnar Bergström under sin maokeps. På ett par år när, 
är jag lika gammal i dag som de var då.  
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De rör sig där i seendets periferi, till synes en snabb huvudvridning bort. 
Deras över 100 mil genom Kambodja, ett äventyr och ett infriat löfte. Deras 
inspektion av stommen som mödosamt byggdes efter drömmens ritningar. 

Och sedan nu. 
Allt hopplöst upplöst i det förflutnas ocean.358 

 
Avsnittet fångar den upplevande reportern när han bokstavligen vandrar i de 
svenska resenärernas fotspår. Han jämför sina intryck med vad han har sett 
på bilder och på film från deras resa. Kommentaren i fri indirekt anföring 
signalerar att han tycker sig känna igen vad han ser: ”Ingen skillnad.” Det 
borde därför vara möjligt att få fatt i hur Myrdal och de andra tänkte den 
gången, de befinner sig ju bara ”en snabb huvudvridning bort”, resonerar han 
med sig själv. Ändå lyckas han inte förstå. Regissören låter en dissonant 
kommentar från berättaren avsluta scenen. Med sitt efterhandsperspektiv 
inser berättaren att det inte är någon idé att söka efter likhet: ”Allt hopplöst 
upplöst i det förflutnas ocean.” Som vore hela bokprojektet hopplöst, tycks 
berättaren vilja säga till sin upplevande reporter: Hur mycket du än samlar 
intryck och läser hör det som hände den gången till det förgångna.  
     Fröberg Idlings bok är indelad i numrerade textfragment, varav en del 
består av upplevda scener, en del av faktasammanställningar, en del av del-
vis fantiserade scener ur det förflutna, till exempel ur Pol Pots liv, medan 
åter andra består av berättarens reflektioner.359 Direkt efter ovanstående scen 
kommer en berättarkommentar som har fått numret 220 och även försetts 
med ett namn, ”I spegeln”: 

Trollkarl, tolkare. Ljushyllt och man. Jag möter blicken från pyramidens 
svindlande topp. Benämnarens position. Resenären i en tid som bara existerar 
i människorna som levde den. Med vilken rätt frågar jag dig där i spegeln, re-
ser du oinbjuden bland deras minnen? Med vilken rätt gör du dem till dina och 
drar in dem i ditt underland? Tolkarl? Trollkare? Ey du? Diktare, diktator?360 

 
En pyramid, som den upplevande reportern antagligen såg i Angkor Vat, 
föder en association hos berättaren. Pyramiden förvandlas till ”Benämnarens 
position” och blir därmed regissörens symbol för det uppdrag som reportern 
(både den upplevande och den berättande) har ålagt sig. Texten är skriven så 
att ingen tidsmässig dissonans verkar föreligga, det vill säga som om detta är 

                                                        
358 Peter Fröberg Idling, Pol Pots leende (2006), Stockholm: Bokförlaget Atlas, Månpocket, 
2008, s. 337–338. 
359 I och med att boken rymmer fiktiva avsnitt skulle man kunna ifrågasätta om den kan kallas 
”reportage”. Jag vill ändå övergripande räkna den till reportagegenren. Det uttalade syftet är 
journalistiskt (att ta reda på drivkrafter till och fakta i samband med Myrdalgruppens resa) 
och boken uppfattades av recensenter som en reportagebok. Läsaren kan dessutom enkelt 
urskilja vilka avsnitt som är fiktiva och vilka som inte är det. Vill man vara noga skulle man 
kunna tala om ”en reportagebok med fiktiva inslag”.  
360 Fröberg Idling, s. 338.  
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vad den upplevande reportern tänker i stunden. Men språket är knappast en 
upplevande karaktärs, och kopplingen till en specifik scen anas endast i 
tredje meningen. Dessutom tolkar jag de här raderna som en direkt fortsätt-
ning på berättarens avslutande kommentar i föregående fragment. Nu fortsät-
ter berättaren, genom metakommentarer, att rikta sig till sitt yngre jag och 
samtidigt reflektera över den bok som han försöker att skriva.  
     Regin skapar därmed en dissonans gentemot den upplevande reporter 
som nyss tycktes tro att han skulle kunna fånga de tidigare resenärernas upp-
levelser av Kampuchea/Kambodja (”De rör sig där i seendets periferi”). Men 
dissonans etableras även gentemot den berättande reportern själv, som tycks 
träda ut ur berättelsen för att granska sin spegelbild (se textfragmentets 
namn) och därmed sitt uppdrag. Genom retoriska frågor och ordlekar ifråga-
sätter han sin egen legitimitet så att hela berättarfunktionen hamnar i gung-
ning. Är han en diktator snarare än diktare? Är det lika osannolikt att han 
kommer att kunna tolka det förflutna som att han skulle kunna trolla? Vilken 
rätt har han över huvud taget att försöka beskriva vad andra människor en 
gång har upplevt? Här uppstår paradoxen att berättaren stärker sin trovärdig-
het, och därigenom det journalistiska kontraktet, just genom att ifrågasätta 
sin egen berättelse. Jag återkommer till detta fenomen längre fram i det här 
kapitlet, se 3.4.4. 

 

3.4.2 New journalism, objektivitet och subjektivitet          
Begreppen konsonans och dissonans, som jag har använt dem så här långt, 
återspeglar alltså två parallella variabler: dels hur mycket berättaren syns i 
texten, dels på vilket sätt berättaren syns (ifrågasättande mot upplevelse, 
upplevande karaktärer och berättelse eller inte). Inom amerikansk reporta-
geteori har två andra, sinsemellan motsatta begrepp etablerats. Journalistiska 
berättelser anses vara antingen realistiska eller modernistiska. Denna teori-
bildning har varit inflytelserik för diskussioner om reportagegenren interna-
tionellt. Den vilar dock på grundantaganden som delvis motsägs av 
narratologisk teori. Därför gör jag här en utvikning om ett par problem som 
den har fört med sig.361 
     Som tidigare nämnts kan betydelsen av new journalism för dagens litte-
rära journalistik i USA knappast överskattas. Med 1960-talsvågen uppstod 
inte bara delvis nya sätt att skriva berättande i journalistisk form, utan också 
för första gången en kritisk, teoretisk diskussion av genren. Den initierades 

                                                        
361 Organisationen International Association for Literary Journalism, IALJS, är ett nätverk 
bestående av journalistiklärare, journalistikforskare och reportrar från länder i samtliga 
världsdelar. Organisationen anordnar en årlig konferens, ger ut tidskriften Literary Journalism 
Studies och ett nyhetsbrev. Inom IALJS förs löpande en diskussion som anknyter till den 
nämnda teoribildningen. 
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av några av utövarna själva, främst reportern Tom Wolfe, som 1973 skrev 
sitt manifest för new journalism, där han menade att detta var ”den nya real-
ismen”.362 Snart hakade journalistiklärare och forskare på, och sedan dess har 
otaliga böcker och artiklar tillkommit för att bygga en teori kring fenomenet. 
Parallellt har amerikanska reportrar fortsatt att tillämpa 1960-talets berättar-
teknik. Detta har lett till att begreppet new journalism i praktiken nästan har 
kommit att bli synonymt med literary journalism, den gängse beteckningen 
för litterära reportage i USA.363 
     1990 gjorde David Eason en indelning av new journalism i två grenar, 
Ethnographic Realism (ER) senare även kallad realism, och Cultural 
Phenomenology (CP) senare även kallad modernism.364 De två begreppen har 
både en epistemologisk och en narrativ innebörd, det vill säga både en kon-
textuell och textuell. ER innebär att reportern uppfattar verkligheten som 
logisk, entydig och möjlig att gestalta. ER-reportage grundas oftast på re-
konstruktion som journalistisk metod och kombinerar i texten en tredjeper-
sonsberättare med objektiva återgivningstekniker, influerade av den litterära 
realismen (mimetisk framställning och preciserade miljödetaljer). Form och 
innehåll hänger ihop på ett sådant sätt att den heterodiegetiska formen antas 
följa med en kunskapssyn som tar den förmedlade verklighetsbilden för gi-
ven. När ingen berättare träder fram och i jag-form tar ansvar för berättelsen 
tycks reportaget vara ”objektivt” förmedlat, på samma sätt som en nyhetsar-
tikels form signalerar skenbar objektivitet. Eason skriver: ”Realist texts [...] 
organize the topic of the report as an object of display, and the reporter and 
reader, whose values are assumed and not explored, are joined in an act of 
observing that assures conventional ways of understanding still apply.”365  

CP innebär att reportern reagerar på en kaotisk värld, som reportagetexten 
aldrig antas kunna skildra fullt ut. I texten görs reporterns egna subjektiva 
observationer och reflektioner synliga. En berättare, oftast i första person, 
kombineras med en uttalat reflexiv och ifrågasättande attityd, som riktar sig 
både mot reporterns egna iakttagelser och den berättade textens status. Eason 
skriver: ”modernist reports [...] describe what it feels like to live in a world 
where there is no consensus about a frame of reference to explain ‘what it all 
means’. The reports focus instead on the contradictions that emerge at the 

                                                        
362 Wolfe, 1973, s. 55 et passim. Som tidigare nämnts var denna berättarteknik egentligen inte 
ny i reportagets form. Det som blev betydligt vanligare än tidigare var att rekonstruera scener 
och förlopp och att skriva med inblick i karaktärers tankar och känslor i tredje person.  
363 Se till exempel Fiona Giles och William Roberts, ”Mapping Nonfiction Narrative: To-
wards a New Theoretical Approach to Analyzing Literary Journalism”, Literary Journalism 
Studies 6, 2014:2, s. 102–118. 
364 Begreppen Ethnographic Realism och Cultural Phenomenology lanserades i David Eason, 
“The New Journalism and the Image-World: Two Modes of Organizing Experience”, Critical 
Studies in Mass Communication 1, No. 1, March 1984. I en omarbetad version av samma essä 
har dessa begrepp ersatts av realism och modernism, se Eason, s. 191–205. 
365 Eason, s. 192. 
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intersection of various maps of experience.” I texterna finns lager på lager av 
”questioning of communication, including that between reader and writer”.366   
     Utifrån denna beskrivning hör det modernistiska CP-reportaget hemma 
under det dissonanta reportaget. ER-reportaget, däremot, täcker inte in det 
mer konsonanta, klassiska reportaget, det som stämmer med Elvesons defi-
nition, eftersom det senare alltid bygger på den fysiska reporterns egna iakt-
tagelser och dessutom berättas i första person. I praktiken hamnar därför 
många både nutida och äldre europeiska reportage, liksom äldre amerikanska 
reportage, utanför de båda amerikanska begreppen. Detta är naturligtvis ett 
problem när man på internationell basis vill jämföra olika reportagetradition-
er.  

Ett annat problem kan knytas till att indelningen i ER och CP blir missvi-
sande på det narrativa planet; den stämmer helt enkelt inte med narratologers 
beskrivning av hur berättelser fungerar. Dessutom visar det sig att Eason, 
och många i hans efterföljd, använder CP-definitionen för reportage vars 
narrativa strukturer sinsemellan är mycket olika. Jag ska här göra ett försök 
att reda ut förvirringen.  

Eason antar att den fysiska reporterns sätt att svara på verkligheten direkt 
kan överföras på två berättarhållningar, en objektiv och en subjektiv, som 
motsvarar två berättarperspektiv i texten. En objektiv tredjepersonsberättare 
beskriver han som allvetande: ”What gives the report its novelistic quality is 
the invisible camera eye of the narrator that can record all of the objective 
details of the scene, then move in and out of all the characters’ experienc-
es”.367 Men ”osynlig” är inte samma sak som ”allvetande”. I själva verket 
brukar begreppet ”kameraöga”, som vi har sett tidigare (Genettes extern 
fokalisation), motsvara enbart ett utifrån-seende, som inte alls gör berättaren 
allvetande med tillträde till karaktärernas inre (se figur 3).  

Motsatsen knyter Eason till subjektivitet och ett perspektiv som synliggör 
reportern själv, både som reflekterande observatör på plats och som ifråga-
sättande berättare. Man kan notera att han här inte skiljer mellan upplevelse 
och berättande.368 Därmed inordnas inte bara en självkritisk berättares meta-
kommentarer under CP-begreppet utan också en upplevande reporter, som 
reflekterar över sina iakttagelser i stunden men utan att ifrågasätta sin egen 
roll. Eason exemplifierar följdriktigt med Hunter S. Thompson och hans 
satiriska metastil (se 3.2.3) men samtidigt med Joan Didion, vars upplevande 
reporter löpande reflekterar över det samhälle hon möter på plats i olika mil-
jöer. Chris Anderson talar om att Didion ”dramatizes herself at a particular 
place and time”.369 Trots enstaka metakommentarer liknar hon, menar jag, i 

                                                        
366 Ibid. 
367 Eason, s. 199. 
368 Ibid., s. 197. 
369 Style as Argument: Contemporary American Nonfiction, Carbondale: Southern Illinois 
University Press, 1987, s. 134. 
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mycket en klassisk reporter som iakttar, upplever och reflekterar. Den disso-
nans som uppstår är följden av subtila skiftningar i stilen snarare än av en 
spricka mellan den upplevande och den berättande reportern.  

Eason räknar även Norman Mailer till CP-traditionen. I sin reportagebok 
The Armies of the Night från 1968 belyser Mailer klyftan mellan sin person-
liga upplevelse av en händelse, en protestmarsch mot Vietnamkriget 1967, 
och medierapporteringen av samma händelse. Det gör han genom att skildra 
händelsen två gånger, dels ur sitt perspektiv som deltagare, dels genom att 
redovisa hur medierna rapporterade om marschen. De två versionerna kon-
trasterar mot varandra på ett sådant sätt att samhällskritiken blir en följd av 
kompositionen snarare än av enstaka metakommentarer. I Of a Fire on the 
Moon från 1970, om den första månlandningen, återfinns däremot en meta-
nivå i texten (se 4.7, där ett utdrag analyseras). Här hittar vi det tydligaste 
exemplet på en dissonant stil, samtidigt som det medvetande som brottas 
med sina försök att berätta framträder i tredje person.  

Sammanfattningsvis: Det som Thompson, Didion och Mailer har gemen-
samt är att de vill belysa ett splittrat samhälle och en splittrad verklighet. På 
ett epistemologiskt plan ifrågasätter de enhetlighet och förenkling. I sina 
texter uttrycker de dock denna attityd med skilda narrativa medel. Alla tre 
kan sägas berätta genom dissonans, men deras reportage stämmer i varie-
rande grad med Easons CP-definition. Jag vill tillägga att det finns gott om 
reportage, i USA men även i till exempel Sverige och Norge, som räknas till 
en modernistisk CP-tradition och verkligen också exponerar en spricka mel-
lan upplevelse och berättande.370 

I Easons efterföljd har en formdiskussion av new journalism förenklats 
ytterligare, till att ensidigt fokusera på berättarens karaktär som homo- eller 
heterodiegetisk. ER-reportage har påståtts vara objektiva till sin form och 
berättade med ett allvetande perspektiv därför att de återges i tredje person 
medan CP-reportage – trots att Mailer ges som exempel – har påståtts vara 
subjektiva till sin form därför att de berättas i första person.371 Andra särskil-
jande inslag i texterna, såsom en ifrågasättande attityd, har ansetts följa 
automatiskt med karaktären på berättaren. Om vi till sist går tillbaka till nar-
ratologisk teoribildning kan vi dock konstatera att typen av berättare (första 
eller tredje person) endast avgör svaret på frågan: ”Vem talar?” Följer man 
till exempel Genette ska detta inte blandas ihop med berättarperspektiv (fo-
kalisation), som svarar på frågan: ”Vem ser?” 

Ska man använda narratologiska begrepp för att beskriva ER och CP 
borde konsonans och dissonans vara mer ändamålsenliga än två typer av 
berättarperspektiv, eftersom dessa båda begrepp beskriver berättarens attityd 
gentemot upplevande karaktärer inklusive en upplevande reporter. ER-stilen, 
som skildrar upplevelser utan att ifrågasätta dem, stämmer med konsonan-

                                                        
370 I kapitel 4.7 ges exempel på ett antal reportage ur den dissonanta reportagetraditionen. 
371 Se till exempel Steensen, 2013, och Giles och Roberts. 
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sens fokus på ögonblicket medan CP-stilens drag av ifrågasättande stämmer 
med dissonansens problematiserande attityd.  

Ett annat sätt att benämna ER och CP är att använda James Phelans be-
teckningar realistic respektive synthetic – i hans fall för två typer av fiktion, 
men låt oss säga två typer av berättelser.372 Den realistiska varianten associe-
ras då inte med någon allvetande berättare utan ger läsaren intrycket av att 
karaktärer agerar efter sina egna val, som i den verkliga världen. Den synte-
tiska varianten fäster läsarens uppmärksamhet vid själva berättelsekonstruk-
tionen, där inslag av metafiktion medför att berättelsen ”foregrounds the 
synthetic component, making us aware of its own construction”. Fördelen 
med Phelans två begrepp är att de kan beskriva ER utan att en allvetande 
berättare behöver inkluderas i beskrivningen och CP utan att hänsyn behöver 
tas till om reportaget berättas i första eller tredje person. I praktiken, alltså, 
samma sak som konsonans och dissonans, med tillägget att dissonans även 
kan förekomma i reportage utan metainslag.  
 

*** 
 

För att sammanfatta detta avsnitts slutsats: På reportagens formnivå innebär 
den amerikanska begreppsdefinitionen två berättarperspektiv, som antas 
motsvara en objektiv, heterodiegetisk respektive en subjektiv, oftast homo-
diegetisk form för berättande. I själva verket har definitionen inte alls att 
göra med från vilket perspektiv eller vilken kunskapsposition ett reportage 
berättas. Easons begrepp ER och CP blir endast meningsfulla på enskilda 
texters makronivå, där de kan antas spegla den fysiska reporterns epistemo-
logiska förhållningssätt till verkligheten, fortfarande dock utan att kunna 
knytas till två perspektiv. På texternas mikronivå, där narrativa mönster kan 
undersökas stycke för stycke, medför begreppen att varje diskussion om 
objektivitet och subjektivitet blir omöjlig att föra. 

3.4.3 Berättarens synlighet och formens objektivitet                  
Är det då alls möjligt att diskutera objektivitet och subjektivitet i reportage-
texters form? Ja, om vi tar hjälp av några grundläggande samband som syn-
liggörs av diskursnarratologisk teori. Här är utgångspunkten att knyta graden 
av objektivitet och subjektivitet till berättarens synlighet. För vems objekti-
vitet är relevant när vi undersöker en texts form? Vore det författarens (den 
fysiska reporterns) skulle det vara innehållet vi talade om. När formen står i 
centrum blir det i stället berättarens objektivitet som är utgångspunkt. Och 
här kan vi återvända till begreppen mimetisk och diegetisk form, som var 
centrala i kapitel 2.2, om reportagets förhållande till den litterära realismen: 
Ju mer mimetiska textens scener är, desto mindre syns berättaren och desto 
                                                        
372 Phelan, s. 20. 
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starkare blir intrycket av att scenerna är direkt och därmed objektivt förmed-
lade. Omvänt blir texten mer diegetisk, och därmed mer subjektiv, desto mer 
berättaren visar sig, och detta oavsett om texten berättas i första eller tredje 
person.  
     För att avgöra en texts objektivitet på formnivån borde man alltså kunna 
sätta ihop en skala där graden av mimetisk framställning står i ett omvänt 
förhållande till berättarens synlighet. Just en sådan skala har Chatman upp-
rättat och före honom, men i mindre utarbetad form, Genette.373 Observera att 
skalan går att kombinera med de olika formerna av fokalisation. Ju mer ett 
externt perspektiv består av ren observation, desto mer mimetisk, objektiv 
och konsonant blir framställningen. För ett internt perspektiv gäller att det 
blir mer mimetiskt, objektivt och konsonant ju mer direkt en karaktärs tankar 
och känslor uttrycks. I homodiegetiska reportage inbegrips då en upplevande 
reporter bland karaktärerna. Inre monolog blir den mest mimetiska fram-
ställningen, därnäst kommer den tidigare omnämnda formen fri indirekt an-
föring, FIA. I indirekt framställning märks spåren av en dold berättare i 
ordvalet. (Exempel: ”Han sa att han kände sig glad.”) 
     Tydligt diegetisk blir texten när inget spår finns kvar av en karaktärs egen 
formulering alternativt av en ursprunglig observation. Vid extern fokalisa-
tion innebär detta att någon unik scen inte längre syns i texten. I stället kan 
berättaren ge handlingsresuméer eller med helt och hållet sina egna ord åter-
berätta vad en karaktär har sagt, tänkt eller känt. Ännu mer synlig menar 
Chatman att berättaren blir när denna börjar kommentera textens karaktärer. 
Vid den diegetiska polen anger Chatman att berättaren inte bara kommente-
rar karaktärerna och handlingen utan också, i jag-form, sitt eget berättande, 
något som kan undergräva tilltron till både berättelsen och berättaren själv. 
Sammantaget innebär Chatmans skala att berättelsen rör sig från konsonans 
till dissonans i bemärkelsen att berättarens tid och position framhävs allt mer 
ju närmare man kommer den diegetiska, subjektiva polen. I ett homodiege-
tiskt reportage blir det den berättande reportern som formulerar sig med allt 
mindre trohet, och därmed allt mindre objektivitet, mot den upplevande re-
portern.  
     För interna perspektiv skulle man även kunna säga att skalan följer 
McHales skala över styrkan i efferenta, utåtgående perspektiv (i vilken om-
fattning något är som formulerat eller upplevt av en karaktär i berättelsen, se 
3.3.2).374 För externa perspektiv får man ett motsvarande mått på styrkan i 
afferenta, inåtgående perspektiv (i vilken omfattning något är som iaktta-
get/uppfattat av en osynlig åskådare eller av en karaktär i berättelsen). Båda 
perspektiven är som starkast nära den objektiva polen, det vill säga där en 

                                                        
373 Chatman, 1978, s. 166–169 samt s. 196–198. Även Genette har upprättat en skala där den 
mimetiska polen står för minimal närvaro av en berättarinstans och maximal information 
medan den diegetiska står för den omvända kombinationen, se Genette, 1980, s. 166.  
374 McHale, s. 258–259, se även Rossholm, 2004 b, s. 251 et passim. 
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karaktärs formulering eller en observation förekommer i sin respektive ren-
aste form. 

Jag har prövat att illustrera de sanband som Chatman beskriver. I dia-
gram 2 har variationer i berättarens synlighet (den lodräta axeln) kombine-
rats med hur mycket berättaren säger i förhållande till karaktärernas 
kunskap, och därigenom varifrån berättelsens perspektiv utgår (de lodräta 
staplarna, som motsvarar varsin form av fokalisation). Figuren ska inte tol-
kas som ett diagram över matematiskt uträknade samband. Gränserna är 
flytande både mellan den lodräta axelns åtta positioner, som jag har lånat 
från Chatman, och horisontellt, mellan de tre formerna för fokalisation. Jag 
vill också än en gång understryka att jag använder fokalisationsbegreppen på 
en mikronivå, utifrån en blandning av innehållsliga och språkliga iakttagel-
ser. Min förhoppning är ändå att figuren kan åskådliggöra vissa tendenser på 
en berättelses mikronivå när det gäller hur en rörelse mellan objek-
tiv/mimetisk och subjektiv/diegetisk form kan samspela med olika typer av 
perspektiv. För att illustrera några kombinationsmöjligheter har jag i figuren 
placerat tre analyserade exempel på ungefärliga positioner. Exemplen åter-
kommer jag till. 

Låt oss nu närmare undersöka Easons och andras resonemang om objek-
tivitet och subjektivitet som kopplade till typen av berättare (homodiegetisk 
eller heterodiegetisk). Om man utgår från ett samband mellan mimetisk form 
och objektivitet går det direkt att konstatera att alla tredjepersonsberättelser 
inte måste vara uttalat objektiva till sin form eftersom berättaren kan synas 
olika mycket. Det tidigare analyserade reportaget av Jimmy Breslin om John 
F. Kennedys begravning (se 3.3.3) är tydligt sceniskt (mimetiskt). Men om 
vi placerar in det i figuren ser vi att det, genom sina tre former för fokalisat-
ion, hamnar på olika positioner längs axeln mellan en objektiv och en sub-
jektiv pol. Det först återgivna stycket av hur Jacqueline Kennedy skrider 
fram hamnar i stapeln för extern fokalisation (B1). Här blir texten som mest 
objektiv och det afferenta perspektivet som starkast. Ändå rymmer passagen 
formuleringar som antyder en dold berättare, exempelvis ”She walked with 
tight steps and her head was high”. Detta påverkar den i diegetisk riktning. 
De fyra FIA-liknande meningarna i presens i stycke 3 placerar sig i stapeln 
för intern fokalisation och efferenta perspektiv (B2) med nästan samma 
mimetiska styrka som passagen B1. Att styrkan är något svagare beror på att 
konstruktionen är hypotetisk; detta är inte vad Jacqueline Kennedy verkligen 
tänkte, något som språkligt signaleras av formuleringen ”This must be”.  
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Punkterna på den lodräta axeln motsvarar ungefär Chatmans distinktioner 
enligt: 1 = fysiska rörelser registreras helt mekaniskt (extern fokalisation) 
eller inre monolog (intern fokalisation). 2 = fysiska rörelser registreras med 
en skymt av berättarens ordval (extern fokalisation) eller fri indirekt anfö-
ring, FIA (intern fokalisation). 3 = Berättarens ordval skymtar ännu lite 
mer, till exempel i form av indirekt diskurs.("Han sa att han var glad.") 
4 = Berättaren ger "scenanvisningar" och liknande med ett huvudsakligen 
neutralt ordval. 5 = Berättaren ger handlingsresuméer av förlopp och lik-
nande. 6 = Berättaren kommenterar karaktärerna och liknande. 7 = Berät-
taren generaliserar och liknande. 8 = Berättaren kommenterar berättandet 
och sin berättelse på olika sätt (metanivå). Med en allvetande berättare 
(stapeln längst till höger) kan olika kombinationer förekomma mellan inter-
na och externa perspektiv. Det är dock svårt att tänka sig den mest renod-
lade formen av efterbildning i en icke-fokaliserad form. Därför börjar 
stapeln för ett icke-fokaliserat perspektiv först vid 2 på skalan. 

 
Tydligast syns berättaren i B3 (den icke scenanknutna bakgrundinformation-
en samt berättarens kommentar om änkan i andra delen av stycke 2). Här 
inbegriper han tillfälligt sig själv i ett ”us” och ger uttryck för en kollektivt 
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uppfattad känsla: ”Even though they had killed her husband and his blood 
ran onto her lap while he died, she could walk through the streets and to his 
grave and help us all while she walked.” På en mikronivå blir berättaren här 
vad jag tidigare kallat tillfälligt allvetande, vilket motsvarar stapeln för icke-
fokalisation. Den korta resumén av att John F. Kennedy mördades motsvarar 
streck 5 på synlighetsskalan medan kommentaren om änkan motsvarar streck 
6. Sammantaget blir det därför en placering vid 5,5. 

På ett liknande sätt har jag i figuren ritat in det tidigare exemplet ur Karen 
Söderbergs reportage från ett flyktingläger i Makedonien (se 3.3.3). Stycke 1 
(S1 i figuren) är externt fokaliserat med ett medelstarkt afferent perspektiv. 
Flickan som blir badad i en balja tycks iakttagen som av en osynlig åskådare, 
men berättaren syns mer än hos Breslin genom uttrycket ”som Gud har 
skapat henne”. Stycke 2 rymmer en handlingsresumé i form av information 
som inte kan knytas till scenen. Det leder till en placering vid streck 5 på 
synlighetsskalan och i stapeln för icke-fokalisation (S3). Det tredje stycket, 
slutligen, uttrycker ett internt perspektiv som inte ligger nära FIA men ändå 
skapar inlevelse i mamman, alltså ett ganska starkt efferent perspektiv (S2).  
     För att påvisa spännvidden i objektivitet inom gruppen heterodiegetiska 
reportage vill jag återvända till Jan Guillous text om Norbert Kröcher, han 
som planerade att kidnappa den svenska biträdande arbetsmarknadsministern 
Anna-Greta Leijon: 

Han var en skräckslagen och ovanligt barnslig 22-åring som kom till Sverige 
på flykt undan sin egen rädsla för att ”handla”; en mytoman som helst ville 
vara ifred med sina drömmar om ära och berömmelse vid en pipa hasch, en 
ung man som kunde må illa av rädsla för fysiskt våld – denne Norbert Krö-
cher stannade kvar i Sverige när hans fru Gabriele återvände till Västtyskland 
där de inom kort skulle dyka upp i terroristaffärer. De båda flickorna betrak-
tade honom som hopplöst feg.  
     När han sa att han ville stanna i Sverige för att vila upp sig och få lite tid 
för sig själv så såg det inte bara ut som en flykt. Det var precis vad det var.375  
 

Exemplet har markerats som ”G” i figuren. Detta textexempel gestaltar över 
huvud taget inte en unik scen. Visserligen syns inte den allvetande berättaren 
som ett ”jag” i avsnittet, inte heller ifrågasätter han sin egen berättelse. Men 
på alla andra sätt rör det sig om en i Chatmans mening mycket synlig berät-
tare, som genomgående berättar med sitt eget språk. Här finns inte skymten 
av ordval som har lånats från någon av karaktärerna och som skulle kunna 
påverka texten i mimetisk riktning. En stark dissonans råder också mellan 
huvudkaraktären och den dömande berättaren.376 Denna berättare hamnar 

                                                        
375 Guillou, 1979, s. 73. 
376 Som tidigare nämnts delar jag Dorrit Cohns uppfattning att konsonans respektive disso-
nans kan förekomma mellan berättare och huvudkaraktär i heterodiegetiskt berättande på ett 
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därför nära den subjektiva polen på Chatmans skala. Avståndet är stort till 
Breslin-textens framställningsteknik, där det yttre registreras huvudsakligen 
neutralt och det inre efterliknar den gestaltade karaktärens tänkbara ordval. I 
stället är berättaren i den här passagen nästan lika diegetisk/subjektiv som 
den dissonanta berättaren i Peter Fröberg Idlings tidigare citerade, homodi-
egetiskt berättade reportage. 
   Ett amerikanskt exempel på en mycket synlig berättare finns i Tom Wolfes 
The Electric Kool-Aid Acid Test, som kommenteras av John Hellmann i hans 
Fables of facts. Hellmann pekar på hur Wolfe har uppfunnit vad han själv 
kallar ”the Hectoring Narrator”, som vänder sig omväxlande till läsaren och 
till karaktärerna med diverse mästrande kommentarer.377 I en svensk utgåva 
hittar jag följande exempel (Cool Breeze är en av karaktärerna): ”’Nå, det är 
klokt tänkt, Cool Breeze. Väck inte björnarna. Håll dig undan – precis som 
nu.”378 Och: ”Att detta eller ett par andra sammanbrott som förekom bland 
Pranksters hade nånting att göra med den där pundiga babianen man kallade 
narkotika var nånting som ingen Prankster ännu hade tänkt på.”379 

Denna konstruerade berättarinstans talar till och med om sig själv i jag-
form ibland. Hellmann ger följande exempel: ”’I couldn’t tell you for sure 
which of the Merry Pranksters got the idea for the bus, but …’”380 Regissören 
har därmed gjort berättaren till något så ovanligt som en heterodiegetisk jag-
berättare. Enklare uttryckt: Trots att Wolfes bok saknar en upplevande repor-
ter syns i de rekonstruerade scenerna en berättare som gör kommentarer i 
jag-form. Detta skulle placera berättaren i de här avsnitten vid den subjektiva 
synlighetspolen i diagram 2. Ändå brukar Tom Wolfes texter stilmässigt 
nämnas som exempel på objektiv realism, jämförbara med Breslins It´s an 
Honor, där berättarens roll är nedtonad. Förklaringen till att så olika texter 
har klassats likartat skulle, som tidigare nämnts, kunna vara att alla typer av 
heterodiegetiskt berättande har ansetts vara objektiva till formen. 
     Om vi i stället använder berättarens synlighet som kompass kan vi enkelt 
navigera mellan olika grader av formmässig objektivitet liksom mellan kon-
sonans och dissonans. Vi kan då konstatera att den mimetiska formen i kon-
sonanta texter hjälper till att förmedla närvarokänsla (läsaren tycker sig vara 
på plats) oavsett om det sker genom att vi delar en utskriven eller underför-
stådd ögonvittnesposition (extern fokalisation) eller lever oss in i en karaktär 
(intern fokalisation). Ju närmare framställningen kommer en diegetisk pol, 
desto svagare blir förankringen i en specifik yttre eller specifik inre scen och 
desto mer måste läsaren lita till berättarens öppna subjektivitet. 

                                                                                                                                  
sätt som påminner om förhållandet mellan ett berättande och ett upplevande jag i homodiege-
tiskt berättande, se Cohn, 1983, s. 26–33.  
377 Se Hellmann, s. 104–105, där Hellmann diskuterar den här formen av metafiktion. 
378 Tom Wolfe, Trippen (1968), övers. Gunnar Barklund, Stockholm: Norstedts, 2008, s. 11. 
379 Ibid., s. 97. 
380 Tom Wolfe, The Electric Kool-Aid Acid Test (1968), citerad ur Hellmann, s. 104. 
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3.4.4 Objektivitet och narrativ inlevelse i homodiegetiskt 
berättade reportage  
Är då sambanden mellan objektivitet, subjektivitet och berättarens synlighet 
desamma i homodiegetiskt som i heterodiegetiskt berättade reportage? Spe-
lar det någon roll för konstruktionen av narrativ inlevelse att dessa reportage 
rymmer två instanser som kan variera i synlighet, både en upplevande och en 
berättande reporter? I det här avsnittet resonerar jag mig fram till svar på 
dessa frågor. 

Min utgångspunkt är följande: På samma sätt som att alla tredjepersons-
berättelser inte måste vara objektiva till sin form behöver inte alla förstaper-
sonsberättelser vara uttalat subjektiva, vilket är det samband som har pekats 
ut genom kriterierna för CP/modernism. Konsonans borde även här förflytta 
en text närmare en mimetisk, alltså objektiv, pol medan dissonans borde göra 
texten mer subjektiv och diegetisk. Med en sådan tolkning blir exemplet av 
Hamsun (se 2.4.4) mest objektivt, därnäst kommer Bangs reportage om box-
ningsmatchen och om Budapest 1956 (se 3.2.1) medan det mest subjektiva 
exemplet blir ”I spegeln” ur Fröberg Idlings reportage, som med tolkningen i 
avsnitt 3.4.1 knappast alls lämnar utrymme för den upplevande reportern.  

Här behöver dock göras en nyansering. Hittills har jag diskuterat konso-
nans utan att närmare skilja mellan homodiegetiskt och heterodiegetiskt be-
rättade reportage. Samtidigt finns en viktig skillnad. I heterodiegetiskt 
berättade reportage hittar vi ingen upplevande reporter som på berättelsens 
nivå kan ställa sig i vägen för karaktärerna. I homodiegetiskt berättade repor-
tage, däremot, måste regin förhålla sig till att ”karaktärer i berättelsen” både 
inkluderar en upplevande reporter och andra karaktärer, dem som reportern 
har i uppdrag att vittna om. För att den vittnande funktionen ska kunna full-
följas måste regissören hitta sätt att fördela läsarens uppmärksamhet mellan 
en upplevande reporter och ”de andra”. Jag har tidigare visat hur detta kan 
ske i reportage med en upplevande reporter som bara anas i texten (se 3.3.4). 
Samtidig extern fokalisation är då möjlig (paralips), men även samtidig in-
tern fokalisation genom någon annan än reportern (paraleps). Om å andra 
sidan en reporter i jag-form har en mer framträdande roll i texten blir fokali-
sationen konsekvent intern genom reportern. I kapitel 3.2 diskuterade jag hur 
regissören i sådana fall kan använda en profilerad reporterroll och dess etos, 
till exempel genom att skapa igenkänning hos läsaren.  Detta utnyttjas sedan 
i ett andra led till att styra läsarens uppmärksamhet mot reporterns ärende.  
     Jag ska nu rikta in diskussionen mot just reportage som på en makronivå 
är internt fokaliserade genom en reporter. Regissören har i dessa texter tre 
instanser att laborera med när det narrativa engagemanget ska styras och en 
vittnande funktion komma till uttryck: den berättande reportern, den upple-
vande reportern och ”de andra”. En analys av subjektivitet/objektivitet blir 
här betydligt mer komplex än när sambanden i heterodiegetiska reportage 
undersöks. För att åskådliggöra kommande diskussion har jag konstruerat  
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diagram 3, där tre lodräta axlar eller fält har angetts för den berättande repor-
tern, den upplevande reportern och andra karaktärer.381 Notera här de vågräta 
sambanden mellan dessa tre vad gäller subjektivitet, objektivitet och något 
som jag har valt att kalla möjlig inlevelse (i praktiken möjlig narrativ inle-
velse).382 

Den nedre delen av figuren, fält 3 och 4, motsvarar Easons beteckning 
modernism/CP när den syftar på reportage berättade i första person. Det rör 
sig alltså här om dissonant jag-berättande i Cohns mening med tillägg för 
attityd och metaberättande. Den övre delen, fält 1 och 2, tycks sakna ett eget 
namn i Easons terminologi men borde kunna kallas konsonant jag-
berättande. Fem analysexempel har placerats ut på ungefärliga positioner, 
varav Stig Dagermans ”Retur Hamburg” diskuteras först i avsnitt 3.5.4. 
”Hamsun” gäller det tidigare kommenterade avsnittet ur I Æventyrland; 
”Bang” gäller hittills kommenterade reportageexempel av Barbro Alving; 
”Zaremba” gäller ett exempel ur ”Den polske rörmokaren” som analyseras 

                                                        
381 I figuren begränsas dissonansbegreppet till den sorts dissonans som är en vidareutveckling 
av Cohns begrepp, det vill säga som utgår från det berättande jaget och riktas mot det upple-
vande jaget, ibland också mot det berättande jaget självt, som vid polen för maximal subjekti-
vitet på Chatmans skala. I 3.4.5 utvidgas dissonansbegreppet. 
382 Diagrammet illustrerar inte hur narrativ medkänsla konstrueras.  
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på kommande sidor och ”Fröberg Idling” gäller det tidigare kommenterade 
fragmentet ”I spegeln”.  

I diagrammet som helhet är samtliga texter internt fokaliserade genom re-
portern och berättarens synlighet/subjektivitet sammanfaller med graden av 
dissonans. Följaktligen är citatet ur Hamsuns reportage det mest konsonanta 
exemplet, med sin närmast osynliga berättare liksom sitt tydliga fokus på 
ögonblicket och den upplevande reportern.  

Sambanden mellan berättarens synlighet och övriga karaktärers subjekti-
vitet är mer komplicerade. Visserligen innebär en betoning av jag-
karaktärens subjektiva perspektiv (konsonans) att berättelsen skildrar den 
upplevande reportern mimetiskt – alltså ”objektivt” enligt tidigare resone-
mang och då i bemärkelsen med trohet mot reporterns ursprungliga upple-
velse. Men samtidigt minskar utrymmet för andra karaktärers subjektivitet, 
eftersom perspektivet är den upplevande reporterns och hon ser dem utifrån, 
vilket ökar risken för generaliseringar. Här kan ofta en berättande reporter 
anas genom den typ av kommentarer som förstärker upplevelsen utan att 
egentligen ifrågasätta den, såsom i citaten ur reportage av Barbro Alving, till 
exempel berättarens distanserande uttryck ”sprutlackerad blondin” och 
”skrek som en mistlur”, uttryck som visserligen hjälper till att etablera sce-
nen från boxningsmatchen men som knappast möjliggör narrativ inlevelse i 
andra människor i publikhavet på Yankee Stadion i New York.  
     När jag-berättarens efterhandsperspektiv betonas i form av en ifrågasät-
tande attityd gentemot upplevelsen, ibland också gentemot berättelsen, upp-
står paradoxen att verkligheten som skildras kan framstå som mer nyanserad, 
mer komplex, och att den narrativa inlevelsen i andra karaktärer därmed 
skulle kunna öka. Här kan alltså dissonans bli ett verktyg att betona karaktä-
rernas subjektivitet. Jag vill understryka att det inte måste bli så; berättaren 
kan ju problematisera på ett sätt som i sig skapar nya hinder för att närma sig 
karaktärernas eget perspektiv. Sambandet är alltså inte entydigt på den här 
punkten. Slutsatsen skulle kunna formuleras som att en ökad dissonans mel-
lan den berättande och den upplevande reportern minskar det subjektiva 
utrymmet för reportern som karaktär men ger samtidigt en möjlighet att öka 
trovärdigheten i den bild som förmedlas. 
     Ett sådant resonemang motsägs av James Phelan, som menar att inom 
icke-fiktion gäller inte vad han kallar ”the double narrative act”. För fiktion 
innebär denna dubbelhet att en berättare och en fysisk (verklig) författare 
kan kommunicera skilda (dubbla) budskap. Så länge författaren inte signale-
rar att hon och berättaren inte är identiska menar han dock att detta är omöj-
ligt inom sakprosa.383 

                                                        
383 Phelan, s. 18. Den typ av undantag han syftar på skulle kunna vara om en författare gör en 
historisk person till någon som berättar i jag-form. Då är det uppenbart för läsaren att författa-
ren och berättaren inte är samma person. 
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Mitt resonemang pekar mot att Phelans slutsats är delvis felaktig. För det-
ta får jag stöd av Steen Steensens begrepp Humble I, en berättarröst som 
ödmjukt relativiserar sin egen position: “The ‘Humble I’ narrator is charac-
terized by open subjectivity, self-reflection, a sensitivity towards how the 
presence of the narrator affects characters and milieus, and a constant ques-
tioning of the narrator’s ability to provide a truthful account of described 
events, people, and milieus.”384 Något liknande är Anna Jungstrand inne på 
när hon lanserar sitt begrepp ärlighetens retorik. Både hon och Steensen 
betonar att modernistiska/dissonanta reportage använder dissonans som ett 
sätt att etablera reporterns och reportagets trovärdighet.385  Eller, med mina 
ord: Det journalistiska kontraktet stärks genom berättarens tvivel; vi litar på 
reportaget och dess skapare, ytterst den fysiska reportern, i samma stund som 
berättaren relativiserar sin egen berättelse. Själva splittringen mellan ett ex-
plicit och ett implicit budskap ökar trovärdigheten. En ”dubbel narrativ akt” 
är därmed möjlig inom det dissonanta reportaget.   

Peter Fröberg Idlings tidigare citerade reportage är ett exempel på detta, i 
synnerhet avsnittet döpt till ”I spegeln” (se 3.4.1). Ju mer textens berättare 
ifrågasätter en entydig sanning liksom sin egen berättelse, desto mer trovär-
dig blir han. En ökad subjektivitet hos den berättande reportern minskar 
också det subjektiva utrymmet för ögonblicksförstärkande men generali-
serande omdömen om andra (”sprutlackerad blondin”), samtidigt som alltså 
bilden av ”de andra” kan nyanseras och kompliceras. En annan konstruktion, 
som åstadkommer ett liknande resultat, är den teknik regissören använder i 
Fabrizio Gattis reportage om ”Bilal” (se 3.2.5). Här är det växlingarna mel-
lan första och tredje person, snarare än en tvivlande berättare, som ökar 
komplexiteten genom att göra gränsen flytande mellan reporteridentiteten 
och identiteten som flykting.  
     Med hjälp av ytterligare två exempel vill jag belysa den dissonans som är 
följden av en kritisk eller tvekande berättare. Först till Maciej Zarembas 
reportage om kringflyttande arbetskraft i Europa, ”Den polske rörmokaren” 
från 2005. Här skildras hur människor drivs hemifrån för att söka arbete i ett 
annat land, där lönerna dumpats för gästarbetare. Reportern möter Anna, en 
kvinna som i fyra år pendlat mellan hemlandet Lettland och arbete på en 
norsk bondgård, hos bonden Fritiof.  

  
Det är bra hos Fritiof, säger Anna. Allt är bra utom fjällen. De kväver henne. 
Nu längtar hon efter den väldiga himlen i Balvi. Hon är utbildad sekreterare 
men en kvinna på 50 får inte sådant jobb i Lettland. Vi talar ryska, de forna 
sovjetiska kolonialfolkens lingua franca. Hon är egentligen från Litauen, säger 
hon. Då ber jag om hennes namn. Det är svårt att stava, säger Anna: ”Zet, a, r, 
e, m, b, a ... Vill du att jag upprepar?” 

                                                        
384 Steensen, 2013, s. 62. 
385 Jungstrand, 2013, s. 81 et passim. 
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Jag sväljer. Sedan räcker jag över mitt kort. Innan hon hunnit ta det känner 
jag skammen komma. Vem äger visitkort i Balvi? Vi har samma ovanliga ef-
ternamn. Vi stammar nog från samma klan i Litauen, som historien började 
förskingra för 600 år sedan. Slumpen har gjort att hon har hamnat i den fat-
tiga, jag i den rika världen. Och det första jag gör är att dra upp beviset på 
denna åtskillnad.386 

    

Inledningsvis ligger fokus på vad den upplevande reportern får höra. Men 
notera att texten efter ”säger Anna” förefaller att vara internt fokaliserad 
genom henne. De kommande fyra meningarna tycks uttrycka Annas ef-
ferenta perspektiv ”inbäddat” i reporterns perspektiv. Från och med ”Vi ta-
lar” är perspektivet mer renodlat tillbaka hos den upplevande reportern.  
     I nästa stycke får vi veta att den upplevande reportern skäms över sitt 
impulsiva beteende nyss, något som förstärks av formuleringen i fri indirekt 
anföring (”Vem äger visitkort i Balvi?”). Därefter förskjuter regissören 
tyngdpunkten till den berättande reportern. Den upplevande reporterns 
känsla av skam övergår i berättarens reflektion kring skillnaderna i livsvill-
kor för de två personerna med samma efternamn. Reflektionen öppnar för 
berättarens efterhandsperspektiv varvid dissonans uppstår. 
     Det märkliga är dock att läsarens uppmärksamhet inte stannar hos den 
berättande reportern. I stället belyser regin kvinnans situation: att inte råda 
över sitt eget liv. Berättarens kritik mot den upplevande reportern möjliggör 
både narrativ medkänsla med och narrativ inlevelse i Anna. Reflektionen 
flyttar läsarens uppmärksamhet bort från reportern och detta är en effekt av 
den regi som verkar i texten. 

Konstruktionen blir begriplig när vi inser att den är tredelad. Dissonansen 
blir då ett redskap för regissören. Den ger honom möjlighet att väcka enga-
gemang för reportagets ämne, i någon mening även skapa narrativ inlevelse i 
”den andra”. Hade Zarembas reportage varit en självbiografi skulle syftet 
med det citerade avsnittet kanske ha varit att berätta en pinsam historia om 
hur reportern gjorde bort sig. Men nu har regissören ett journalistiskt syfte. 
Jag tolkar det som att dissonansen i stället används för att mellan raderna 
belysa villkoren för ständigt kringflyttande arbetskraft. Med andra ord: som 
ett regigrepp för att fullfölja reporterns vittnande uppdrag. Här uppstår just 
det dubbla kontrakt som Phelan menar inte borde vara möjligt i sakprosa: 
berättaren kommunicerar självkritik medan regissören (ytterst den fysiska 
reportern) kommunicerar auktoritet. 

Så till ett exempel där dissonans utvecklas mer stegvis. När reportern 
Nina Solomin ville berätta om chassider, en grupp ultraortodoxa judar i New 
York, valde hon att tillbringa ett år tillsammans med dem. Inte förklädd, som 

                                                        
386 Maciej Zaremba, Den polske rörmokaren och andra berättelser från Sverige, Stockholm: 
Norstedts, 2006, s. 82–83. Reportageserien ”Den polske rörmokaren” publicerades ursprung-
ligen i Dagens Nyheter 2005. 
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Wallraff, utan med den uttalade avsikten att lära känna dem i deras egna 
miljöer för att sedan skriva en bok. I reportageboken Ok, amen från 2001 får 
läsaren följa hennes upptäcktsresa genom mycket slutna miljöer. Hon blir 
här lite av läsarens ställföreträdare genom att till en början vara undrande, 
ibland skeptisk till chassiderna.  

I bokens inledning kommenterar berättaren uttryckligen reporterrollen i 
texten. Hon skriver att hon ville ”undersöka den religiösa fundamental-
ismens psykologiska och sociala mekanismer. Förmodligen ville jag även 
komma underfund med min egen judiska identitet”.387 Med dissonans till den 
upplevande reportern (kursiverad av mig) beskriver berättaren sedan den 
upplevande reporterns utgångspunkt:  

Men min varma känsla för dem förblev länge obesvarad. Det var ett olyckligt 
frieri. I deras ögon var jag en främling från den sekulära världen, och de be-
handlade mig därefter. En förutsättning för min första romantiska nostal-
gitripp avseende chassiderna var okunskap – jag hade aldrig ens pratat med en 
chassidisk person tidigare. Jag sökte kontakt i butiker, på lunchrestauranger 
och i simbassängen på det kommunala badhuset i Williamsburg. Oftast fick 
jag gå hemåt med upplevelsen av att vara avvisad.388  

 

Berättaren distanserar sig här från den upplevande reportern genom att sätta 
psykologiska etiketter på hennes (naiva) förväntningar liksom på hur chassi-
derna kan ha uppfattat henne (se mina kursiveringar). Så småningom lyckas 
hon komma in i gruppen och konstaterar: 

Jag fick svar på en del av mina frågor. Men när jag lämnade Williamsburg var 
det framförallt med huvudet fullt av människor. I regel var de personer som 
hyste åsikter och hade en världsbild som jag omöjligt kunde dela. Likväl var 
de människor av kött och blod, med sina glädjeämnen och bekymmer, sina 
sånger och tystnader, sin ängslan och imponerande värme.389 
 

Händelserna i boken skildras med historiskt presens och scenerna är detalj-
rikt utmejslade, med den för realismen typiska narrativiteten. Den upple-
vande reportern genomgår en förändring i sin inställning till människorna 
hon möter och därigenom till sig själv, något som också ovanstående citat 
visar. Men regissören iscensätter förändringen i ett långsamt tempo, utan att 
enstaka scener ger någon plötslig aha-upplevelse som understryks av berätta-
rens efterhandsperspektiv. Man kan därför säga att på textens mikronivå är 
skildringen till synes konsonant. Ändå anslås, med de citerade raderna ur 
inledningen, en dissonans som läsaren bär med sig och som finstilt verkar i 

                                                        
387 Nina Solomin, Ok, amen: Om kärlek och fientlighet i chassidernas New York (2001), 
Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2003, s. 12. 
388 Ibid., s. 14. 
389 Ibid., s. 12. 



173 

texten. Den upplevande reportern möts av en rad paradoxer som regissören 
steg för steg problematiserar genom en mild dissonans mellan den upple-
vande reportern, under tiden som berättelsen pågår, och den berättande re-
porterns ”efteråt”. Den upplevande reporterns längtan efter enkla svar ställs 
mot den berättande reporterns tilltagande ödmjukhet inför att chassiderna 
visserligen tillhör en sluten, religiös grupp men i första hand är individer.  
     När man har läst klart inser man att Solomin har berättat en annan historia 
än den hon trodde att hon skulle berätta. Genom att berättaren ifrågasätter 
den upplevande reporterns inledande attityd – att hon skulle möta en homo-
gen grupp, strikt styrd av religion och kultur – nyanserar regin bilden av ”de 
andra”. Vi får något som man skulle kunna kalla en långsamhetens disso-
nans. I diagram 3 skulle detta kunna motsvara en placering på ungefär 
samma position som exemplet av Zaremba.  

3.4.5 Alternativ dissonans 
Det har nu blivit dags att utvidga dissonansbegreppet utifrån reportagegen-
rens särart. I det här avsnittet myntar jag ett nytt uttryck, alternativ disso-
nans, och beskriver med det en företeelse som saknar egentlig motsvarighet i 
fiktionslitteratur och som direkt kan knytas till det journalistiska uppdraget. 
Två exempel ges för att belysa narrativa skillnader mellan dissonans och 
alternativ dissonans. 

Till skillnad från en fiktionsberättelse föregås ett reportage alltid av en 
tillblivelseprocess som involverar en reporter ute på fältet, antingen i form 
av ett ögonvittne eller i form av en intervjuare. I primärt vittnande reportage 
medför detta faktum en upplevande reporter som är medveten om att hans 
insamlingsarbete längre fram ska resultera i en text. Här finns ingen riktig 
motsvarighet till en homodiegetiskt berättad roman eller novell. I sådana 
texter genomgår ett upplevande jag sällan upplevelser eller beger sig till 
miljöer för att iaktta med det enda syftet att längre fram skriva en (fiktiv) 
text. Även fiktiva självbiografier berättas mer eller minde tillbakablickande. 
Det enda rimliga undantaget till ett autentiskt reportage skulle på denna 
punkt kunna utgöras av ett fiktivt reportage, menar jag. I övriga fiktionsbe-
rättelser utgår en eventuell dissonans retrospektivt, det vill säga från det be-
rättande jaget riktat mot det upplevande jaget, i vissa fall även mot berättaren 
själv.  
     Homodiegetiskt berättade reportage möjliggör även andra typer av disso-
nans. Bakgrunden till det är att den fysiska reportern kan tvivla på sitt upp-
drag att kunna ge en tillräckligt nyanserad bild av reportagets ämne, och då 
kan detta tvivel dyka upp var som helst under tillblivelseprocessens två faser 
(insamlingen och skrivandet/berättandet). I texten kan tvivlet sedan iscensät-
tas så att det tycks utgå från antingen den berättande reportern eller den upp-
levande reportern och samtidigt löpa i flera riktningar. Det här är något som 
varken Steensen eller Jungstrand, än mindre Eason, noterar i sina analyser 
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och diskussioner av dissonant reportageberättande (i Steensens och Easons 
fall: modernistiskt reportageberättande). 

Fenomenet skulle kunna förklaras som att regissören inympar tvivel inom 
eller mellan olika instanser i berättelsekonstruktionen. Texten iscensätter en 
strid om vems verklighetsbild som ska auktoriseras alternativt ifrågasättas. 
För att få en djupare teoretisk förståelse för vad som står på spel kan vi 
vända oss till Lubomír Doležel. Han sätter in begreppet auktorisation i en 
binär modell, där en allvetande tredjepersonsberättare av konvention tillmäts 
en auktoriserad tillförlitlighet för sina utsagor om fiktionsvärlden medan 
upplevande karaktärer saknar auktorisation.390 En tillförlitlig berättare anses 
vara bemyndigad att konstatera narrativa fakta. Han blir därmed en auktori-
serad källa inom fiktionsvärlden. Vad som är sant respektive falskt i denna 
värld underordnas en sådan berättare. Samtidigt gäller i Doležels modell att 
berättaren inte bara rapporterar om fiktionsvärlden, han konstruerar den.  

Andra typer av berättare, till exempel förstapersonsberättaren, äger enligt 
Doležel inte samma auktorisation utan måste erövra sin position. Detta kan 
ske genom olika typer av strategier, som att hänvisa till pålitliga källor. 
Förstapersonsberättaren, menar Doležel, kan till exempel stödja sig på sin 
överlägsna kunskap i förhållande till ett upplevande jag. Men fortfarande har 
hon begränsade kunskaper om andra karaktärer. Att öppet visa sina begräns-
ningar blir då ett sätt att öka sin relativa tillförlitlighet. Det här är precis vad 
berättaren gör i dissonanta förstapersonsreportage, även om Doležels reso-
nemang bara gäller fiktionsberättelser.  

Doležel diskuterar vidare kategorin otillförlitliga berättare. Det rör sig 
om berättare som han menar varken är auktoriserade eller icke-auktoriserade 
utan som talar från en underminerad position. En sådan berättare konstruerar 
en värld där det inte går att avgöra vad som är sant respektive falskt. Tvivel 
dominerar, antingen underförstått eller uttalat av berättaren själv i form av 
metakommentarer. Här passar Doležels teori ännu bättre för det dissonanta 
reportaget. Inom en modernistisk reportagetradition uppträder berättaren just 
som om hans position är underminerad, antingen genom att han ifrågasätter 
eller själv blir ifrågasatt. I ett nästa led skulle man kunna tänka sig att en 
homodiegetisk berättare, som berättar från en underminerad position, använ-
der just tvivel som strategi för att vinna en relativ auktorisation. 

Min utgångspunkt när jag undersöker dissonans i reportage är att det inte 
är berättaren utan regissören som ytterst är ansvarig för den värld som möter 
läsaren och vidare att en sådan värld inte är konstruerad, eftersom den byg-
ger på en specifik verklighet, utan regisserad. Inom ramen för denna regi 
iscensätts en kamp om den relativa auktorisationen, formulerad delvis som 
en fråga om vems verklighetsbild som hamnar i förgrunden men kanske 
framför allt som en fråga om vem som är bemyndigad att ifrågasätta vem. 

                                                        
390 Lubomír Doležel, ”Truth and Authenticity in Narrative”, specialutgåva Narratology 1, 
Poetics of Fiction i Poetics Today, 1:31980, s. 7–25. 
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Till skillnad från Doležel gör jag då också en synlig upplevande reporter till 
aktör. Det motiverar jag med att denna instans har en delvis annan funktion 
än en protagonist i en traditionell roman eller novell. Inom regissörens iscen-
sättning är det den upplevande reportern som samlar in underlaget/innehållet 
till den berättelse som växer fram, en förutsättning som läsaren är införstådd 
med.391 Det är därmed den vittnande funktionen som ger en sådan instans en 
särställning. 

Kampen om auktorisation kan iscensättas på flera sätt: genom en berät-
tande reporter som ifrågasätter den upplevande reportern, ibland också sig 
själv; genom en upplevande reporter som ifrågasätter sitt (insamlande) arbete 
– vid den gestaltade tidpunkten eller vid en tidigare tidpunkt – och genom en 
upplevande reporter som ifrågasätter sin framtida legitimitet som berättare. 
De variabler som kan vara inblandade är tid, attityd, vems språk och vems 
verklighetsbild som träder i förgrunden. Gränserna mellan de olika variab-
lerna och instanserna kan många gånger vara flytande. När ett längre tidsför-
lopp gestaltas kan till exempel ett ”jag” vid en tidpunkt både uppfattas som 
berättare i förhållande till ett upplevande jag vid en tidigare tidpunkt och 
som ett äldre upplevande jag vid den nya tidpunkten (se exempel på detta i 
4.7).  
     Med alternativ dissonans menar jag den dissonans som utgår från det 
upplevandet jaget och den kan, precis som dissonans i Cohns mening, vara 
olika stark (se figur 11). Kanske uttrycks tvivlet bara som en mild tvekan hos 
den upplevande reportern, som undrar om hon ska kunna fullfölja sitt upp-
drag. Inom den modernistiska new journalism-tradition, som Eason identifie-
rar, syftar regin ytterst till att upphäva samtliga instansers legitimitet, även 
om detta inte är något som Eason själv påtalar. Det blir en journalistisk me-
tod i egen rätt att använda ifrågasättandet som berättelsens motor. Reporterns 
gärning kan då ses som en process där läsaren inbjuds att följa en upple-
vande reporter som över tid förändras av sitt pågående uppdrag. Detta upp-
drag förändras i sin tur av den upplevande reporterns resa på väg mot, och 
med insikt om, sitt eget framtida jag, i form av den berättande reporter som 
ska klä berättelsens sönderfall i ord. Reportaget blir en ”resa i tvivel”, där 
endast fragment är möjliga att förmedla, aldrig en enhetlig bild.  

I sällsynta fall kan alternativ dissonans uppstå inom ett heterodiegetiskt 
berättat reportage och då i sin ena variant, att tvivlet tar sig uttryck som en 
spricka inom en upplevande karaktär. Det rör sig om texter där reportern 
berättar om sig själv i tredje person. Ett exempel är reportage av Norman 
Mailer, se 4.7 där ett utdrag ur hans Of a Fire on the Moon analyseras.  
 

                                                        
391 Den upplevande reportern kan inte styra vad som händer eller vad andra karaktärer säger 
men inom regins ram kan hon välja vilka platser hon söker upp, vilka frågor hon ställer och 
hur hon går till väga för att göra sina iakttagelser. 
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Att Fröberg Idling byggt upp sin reportagebok Pol Pots leende i form av 
några hundra numrerade fragment (som dessutom har ändrat antal mellan 
olika utgåvor av boken) tycks följdriktigt. Det är också fullt möjligt att tolka 
de två avsnitt jag tidigare har analyserat (se 3.4.1) som att tvivlet utgår från 
en upplevande reporter på plats i Angkor Vat. Sett till bokens komposition i 
dess helhet landar jag dock i en tredje tolkning: att den berättande reportern 
och den upplevande reportern vid olika tidpunkter tycks glida i och ur 
varandra och turas om med att tro på och ifrågasätta en möjlig berättelse. I 
det tidigare återgivna fragmentet döpt till ”219” – där den upplevande repor-
tern tycker sig se glimtar från en annan tid – är tvivlet präglat av reflektion i 
stunden medan nästkommande fragment, döpt till ”220” och ”I spegeln”, är 
mer präglat av en berättares språk och tvivel.  

Oavsett varifrån tvivlet utgår innebär styrkan i dissonansen vid den här 
typen av konstruktion att både den upplevande och den berättande reporterns 
positioner undermineras. Den upplevande reportern får sina intryck ifråga-
satta än av sig själv och än av berättaren, medan den berättande reporterns 
möjlighet att berätta ifrågasätts av den upplevande reportern vid en tidpunkt 
och av honom själv vid en senare tidpunkt. Sammantaget uttrycks alltså tvi-

Hur ska jag 
någonsin kunna 
ge en sann bild 
av X?

X hade varit 
på flykt i 
fem år när 
hon...

Inte överens med varandra

Den berättande reporten
i skugga

Den upplevande reportern i fokus

Alternativ dissonans Figur 11
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vel vid två tidpunkter under reporterns arbetsprocess. Resultatet för katego-
rin ”andra karaktärer” i diagram 3 blir detsamma vid båda typerna av disso-
nans: en komplex bild av andra karaktärer möjliggörs. I Fröberg Idlings 
reportagebok är det bilden av de svenska Kampuchea-resenärerna – vad de 
upplevde, vad de tänkte, vilka slutsatser de drog – som nyanseras och kom-
pliceras. 

Jag vill avsluta det här avsnittet med ett exempel på en måttlig alternativ 
dissonans som utgår från det upplevande jaget i stunden. Låt oss återvända 
till det tidigare citerade utdraget ur 438 dagar, skrivet av Martin Schibbye. 
Det återgavs i 3.2.6 för att belysa reporterrollen äventyrsreporter. Den här 
gången vill jag lyfta fram inslag av alternativ dissonans i texten. Den upple-
vande reportern och hans kollega Johan Persson är på plats i Somalia, med 
planen att ta sig vidare till Etiopen. Här återges avsnittet på nytt (den upple-
vande reporterns uttryck för tvivel har kursiverats av mig): 

”Det är aldrig för sent att ge upp”, skriver jag i blocket och låter tankarna 
vandra till ingenjör Andrée och hans försök att segla med vätgasballong till 
Nordpolen. Han kunde vända, men gjorde det inte. Trettio år senare hittades 
resterna av expeditionen på Vitön norr om Spetsbergen. Hur kunde hans dår-
skap få luft under vingarna? Hur kunde den väcka en sådan entusiasm?  

Andrée hade kungen, Alfred Nobel och hela det förbannade 1800-talets er-
övraranda att skylla sitt vansinne på.  

Johan och jag har bara varandra och ett reportage som måste göras. 
Egentligen hade vi kunnat jobba i veckor i Galcayo och fått fram andra 

unika reportage. Somalia framkallar spontana bilder av krigsherrar, pirater och 
jihadkrigare beväpnade till tänderna. Vi har redan fått se en annan bild: handel 
på marknaden, fungerande skolor, återvändande somalier från Sverige som fi-
rar midsommar. 

Många journalister hade drömt om att få beskriva den verkligheten – och 
vad gör vi? Använder landet som språngbräda till ett annat reportage. Jag ska-
kar på huvudet åt tanken.  

Har vi också blivit våra egna drömmars fångar? Har vi passerat punkten 
utan återvändo, eller har vi fortfarande ett val?392  

 
I scenen är det den upplevande reportern som grubblar över sitt eget och 
kollegans självpåtagna uppdrag och vilken historia det egentligen är de vill 
berätta (”ett reportage som måste göras”). Tvivlet formuleras med andra ord 
inte på en metanivå i texten utan hör hemma inom den ram som utgörs av 
scenen då det upplevande jaget sitter med anteckningsblock och penna fram-
för sig. Det riktas både bakåt i tiden (”Egentligen hade vi”) och framåt (”ett 
reportage som måste göras”). Kopplingen till ett upplevt ögonblick förstärks 
ytterligare av näst sista styckets berättarinpass ”Jag skakar på huvudet åt 
tanken”.  

                                                        
392 Persson och Schibbye, s. 48–49. 
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Scenen inleds med en mening där den berättande reportern har ordet när 
han citerar vad den upplevande reportern skriver. De följande meningarna 
består av berättarens redogörelse för Andrées öde. Sedan dyker de första 
retoriska frågorna upp (kursiverade av mig), här formulerade som fri indirekt 
anföring och ett uttryck för den upplevande reporterns tvivel. Nästa stycke 
skulle kunna uttrycka vad det upplevande jaget skriver i sin dagbok, men 
eftersom citattecken saknas verkar detta snarare uttrycka vad samma jag 
självkritiskt tänker i form av en sorts inre monolog, som kulminerar i de 
retoriska frågorna sist i citatet (kursiverade av mig).  

Regissörens komposition är här mer komplex än ett första intryck kanske 
antyder. Det som den upplevande reportern skriver i sitt anteckningsblock, 
”det är aldrig för sent att ge upp”, verkar inte hänga ihop med den reflektion 
som han sedan gör. Fortsätter han att skriva? Tar texten en annan riktning än 
hans utgångssyfte, att uppmuntra sig själv till att fortsätta reporteruppdraget? 
Det får vi aldrig veta. I stället får vi ta del av hur det upplevande jaget i det 
skildrade ögonblicket kritiserar sig självt vid en tidigare tidpunkt (varför har 
inte journalistparet gjort ett reportage av de positiva Somalia-bilder som de 
har mött?); kritiserar sig självt i stunden (vilka är egentligen hans drömmar, 
är han främst äregirig?) och ifrågasätter sin framtida legitimitet som berät-
tare (vems historia har han förmåga att berätta, vems historia har han rätt att 
berätta, har han ”fortfarande ett val?”).  

Trots att citatet inte visar på stark dissonans mellan upplevare och berät-
tare sätter regin reporterrollen på spel. Här inkluderas både den upplevande 
reportern, som samlar fakta och intryck ute på fältet, och den berättande 
reportern, som ska förvandla det insamlade till text. Sammantaget rör det sig 
om en process som inte har någon motsvarighet inom fiktion, såvida man 
inte tänker sig ett fingerat reportage där det upplevande jaget är medvetet om 
dels sitt uppdrag ute på fältet, dels den text som längre fram ska bli till.  

På samma sätt som dissonans kan alternativ dissonans användas för att 
skapa trovärdighet. När en upplevande reporter ödmjukt tvivlar på sitt upp-
drag och berättarens framtida förmåga att berätta ökar läsarens förtroende för 
honom. Rollerna mellan den berättande och den upplevande reportern är 
denna gång ombytta i förhållande till hur dessa illustreras av det nedersta 
fältet i diagram 3. Konsekvenserna i rutan längst till höger blir däremot des-
amma: en narrativ inlevelse i andra karaktärer blir möjlig. 

3.4.6 Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag undersökt vilka konsekvenserna blir när berättarens 
synlighet varierar på en reportagetexts mikronivå. Några slutsatser går att 
dra. I både heterodiegetiskt och homodiegetiskt berättade passager gäller att 
mimetiska (sceniska) inslag gör formen mer objektiv medan diegetiska av-
snitt med en tydligt synlig berättare gör formen mer subjektiv. För hetero-
diegetiskt berättade reportage innebär det att läsaren vid extern fokalisation 
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tycker sig vara på plats i en miljö och vid intern fokalisation tycker sig ta del 
av en upplevande karaktärs tankar och känslor, i båda fallen till synes utan 
hjälp av en förmedlande berättare. Ju mindre berättaren visar sig, desto mer 
objektiv blir berättelsen till sin form med avseende på yttre förlopp och en 
upplevande karaktärs inre. På samma sätt medför ett tilltagande inslag av 
mimetisk framställning eller sceniskhet att de afferenta perspektiven växer i 
styrka vid extern fokalisation, de efferenta perspektiven växer i styrka vid 
intern fokalisation och samtliga perspektiv växer i styrka vid icke-
fokalisation.  

Dessa samband leder till slutsatsen att de två formerna av new journalism 
har framställts förenklande och delvis missvisande när det gäller texternas 
narrativa strukturer. I David Easons efterföljd har en tredjepersonsberättare 
ansetts leda till ett allvetande objektivt berättarperspektiv medan en första-
personsberättare ansetts leda till ett subjektivt berättarperspektiv. Easons 
indelning av new journalism i en objektiv, realistisk och en subjektiv, mo-
dernistisk gren speglar dock främst hur den fysiska reportern reagerar på och 
förhåller sig till den verklighet han ska skildra. Den kan inte enkelt överföras 
på texternas form, om vi tar hänsyn till hur narratologer beskriver att berät-
telser fungerar. 

För homodiegetiskt berättade reportage blir sambanden mellan berättarens 
synlighet och objektivitet/subjektivitet mer komplexa genom att en upple-
vande reporter finns som ett mellanled mellan den berättande reportern och 
övriga karaktärer (”de andra”) som reportaget skildrar. Här kan en ökad dis-
sonans mellan den berättande och den upplevande reportern minska det sub-
jektiva utrymmet för reportern som karaktär men samtidigt ge regissören 
möjlighet att öka subjektiviteteten för andra karaktärer, så att bilden av dem 
nyanseras och kompliceras samtidigt som reportaget vinner i trovärdighet. 

 Inom en dissonant, homodiegetisk reportagetradition kan en ifrågasät-
tande attityd utgå från och vara riktad mot varje instans inom berättelsekon-
struktionen. När den utgår från berättaren motsvarar den Cohns begrepp 
dissonans. När den utgår från den upplevande reportern – oavsett om denna 
gestaltas i första eller, undantagsvis, i tredje person – finns ingen egentlig 
motsvarighet inom fiktionsberättelser. En sådan konstruktion kallar jag al-
ternativ dissonans.  

Den övergripande dissonansen i ett reportage är hela tiden rörlig och in-
byggd i berättelsekonstruktionen. I det homodiegetiskt berättade reportaget 
har den kommit att bli en narrativ teknik för att vinna trovärdighet genom att 
ifrågasätta försöken att undersöka och försöken att berätta om verkligheten. 
Den som ytterst söker trovärdighet och läsarens förtroende är dock varken en 
berättande eller en upplevande reporter utan reportagets regissör.  
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3.5 Urval, stil och hypotetisk fokalisation 
Hittills har avhandlingens analyser visat hur perspektiven i ett reportage kan 
styra vem läsaren lever sig in i. Jag har också lyft fram att både konsonans 
och dissonans kan rikta den narrativa inlevelsen mot en annan karaktär än 
den upplevande reportern. I det här kapitlet undersöker jag fler faktorer som 
regissören kan använda för att styra den narrativa inlevelsen och alstra narra-
tiv medkänsla. Hit hör urval av detaljer och bakgrundsinformation, olika 
stilgrepp knutna till berättaren samt så kallad hypotetisk fokalisation. Där-
med flyttas fokus bort från reportagetexternas narrativa strukturer. I stället 
tar jag på nytt hjälp av kognitionsnarratologiskt inriktade teoretiker som 
Monika Fludernik och David Herman. 

3.5.1 Urval och narrativt engagemang 
Vi börjar med urval. En skönlitterär författare kan hitta på detaljer fritt, me-
dan den fysiska reportern måste välja sina yttre detaljer ur den faktiska re-
portagemiljön. Hur viktigt det är med detaljer för att levandegöra en miljö 
har jag berört flera gånger. I sina undersökningar av fysiska (verkliga) läsa-
res reaktioner visar Catherine Emmott att urvalet av detaljer på en berättelses 
mikronivå också kan styra vem läsaren, genom mentala processer, lever sig 
in i liksom intensiteten i inlevelsen. Detta blir möjligt genom att detaljerna 
och det de berättar (alltså en form av mimesis) hjälper läsaren att bilda sig en 
uppfattning om berättelsens karaktärer. Emmott skriver: ”This sort of detail 
needs to be taken into account as it not only sets the scene but helps us to 
understand individual characters and the relationship between characters.”393  
     Ett exempel hämtar jag från Wojciech Tochman, en av företrädarna för 
den polska reportagetradition som enligt Maciej Zaremba i Polen kallats den 
lilla realismen.394 Tochman berättar om doktor Ewa Klonowski, som pusslar 
ihop likdelar av kroppar i bosniska massgravar.395 Hennes uppgift är att 
hjälpa människor att hitta anhörigas kvarlevor, så att de får något att be-
grava. Doktor Ewa beskrivs länge som känslokall, med en teknokratisk in-
ställning till det hon uträttar.  Läsaren erbjuds att se henne med ett afferent 
perspektiv och ur den upplevande reporterns ögon (se figur 5). Så i en scen 
har hon klättrat ner i en massgrav och bland skelettdelar och klädfragment 
funnit en liten Stålmannen i plast. Plötsligt har hon svårt att hålla tårarna 
borta. Läsaren förstår att hon föreställer sig det barn som en gång lekt med 
plastfiguren. Vi förstår också att den kyla hon tidigare visat är ett nödvändigt 
                                                        
393 Catherine Emmott, Narrative Comprehension: A Discourse Perspective (1977, 1999), 
Oxford: Oxford University Press, 2004, s. 243. 
394 Maciej Zaremba, ”Förord: Journalisten som ett vittne”, Ouvertyr till livet, red. Maciej 
Zaremba, Stockholm: Brombergs, 2003, s. 8. 
395 Wojciech Tochman, ”Moder Mejra finner sina barn” (2002), övers. Rita och Erik Torn-
borg, i Ouvertyr till livet, 2003, s. 219. 
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skydd för att hon ska klara av sitt jobb. En enda detalj, doktor Ewas reaktion 
på leksaken, väcker narrativ medkänsla och möjliggör samtidigt narrativ 
inlevelse i henne. 
     Ett annat exempel kommer ur ett reportage om tiggerskan Shami Akhtar i 
Chittagong. Reportern Ingvar Oja berättar om hur han kommer till kvinnans 
hem, ett mörkt, fuktluktande rum.  

Snett ovanför henne hänger lyktan utan fotogen. Bredvid henne på väggen 
hänger drömmen om ett normalt liv. I en alldeles för stor ram, längst ner i 
vänstra hörnet finns ett svartvitt fotografi av en vacker ung kvinna. Av mönst-
ret att döma är hennes sari färggrann. Kvinnan har en diskret makeup och står 
uppställd mot en dåligt målad fond av grön lummig idyll. Jag pekar på foto-
grafiet och sedan på henne. Hon säger inget, hon bara nickar.396 

 

Det citerade stycket skildrar med ett afferent perspektiv vad reportern kan se. 
Fotografiet i den för stora ramen är en detalj som antyder att tiggerskan en 
gång levt ett annat liv. Med den detaljen förmedlas implicit en narrativ med-
känsla. Även om scenen inte återger kvinnans perspektiv inbjuds läsaren till 
att undra vad som har hänt henne sedan bilden togs. 
     Det är inte bara väl valda miljödetaljer som kan öka den narrativa med-
känslan med eller inlevelsen i en karaktär utan även vad man över huvud 
taget får veta om personen. Detta kan tyckas självklart men i ett reportage, 
som oftast är en ganska kort text, finns kanske inte plats för bakgrundsin-
formation om alla karaktärer. Mustafa Cans reportage från den svenska val-
rörelsen 2002 följer bland andra sverigedemokraten och pensionären Gun 
under några veckor. Texten informerar om att hennes politiska intresse väck-
tes efter att hennes mamma blivit svårt sjuk utan att få den vård hon behöv-
de. Gun kontaktade då förgäves kommun- och landstingspolitiker och drog 
sedan slutsatsen att svensk sjukvård inte fick tillräckligt med pengar ef-
tersom samhällets resurser gick till invandrare. Läsaren erbjuds möjlighet att 
förstå Guns oro för mamman utan att behövs hålla med om Guns politiska 
slutsats. Bakgrundsinformationen möjliggör därmed att bilden av henne ny-
anseras.397 
     I Erik de la Regueras reportage om Norma, som försöker ta sig illegalt 
från Guatemala till USA, har jag tidigare visat hur en del scener gestaltas ur 
Normas perspektiv (se 3.2.2). Men dessutom får vi i ett faktaavsnitt veta 
sådant som gör henne till något mer än en aonym migrant: att hon har en 
sjuk dotter där hemma och att hennes och makens heltidsinkomster inte 
räcker till både sjukhuskostnader och de andra fyra barnens uppehälle. Vi-
dare blir vi, i ett avsnitt där beskrivning och information blandas, upplysta 
om att: 

                                                        
396 Ingvar Oja, ”Shami, bara en tiggerska”, Dagens Nyheter, 24.01.1993.  
397 Mustafa Can, ”I Sveriges namn”, Dagens Nyheter, 28.09.2002. 
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Norma är blöt in på bara kroppen. Hon fryser så att hon nästan skakar. Flera 
av de andra i gruppen ser lika slutkörda ut. Det har gått sju dagar sedan de 
steg på tåget i Arriaga. De har sovit dåligt, ätit för lite, jagats av kriminella, 
läxats upp av säkerhetsvakter och ramlat och slagit sig när de försökt hoppa på 
tåget i farten. Norma har ett fult blåmärke på ena benet som hon fick när hon 
föll omkull i Tierra Blanca.398 
      

Jag har tidigare refererat Roy Pascals teori om hur sammanhanget kan på-
verka styrkan i ett internt perspektiv (se 3.3.3). Vad man får veta, men även 
vid vilka tillfällen informationen ges, kan förstärka den narrativa inlevelsen. 
En sådan effekt uppstår i exemplen av Tochman, Oja, Can och de la Regu-
era. Jag ska nu presentera ett exempel där effekten är mer djupgående trots 
att den narrativa inlevelsen på enskilda meningars nivå endast bygger på 
måttlig närhet. I en berättelse från vietnamesiska Sapa, i Jennie Dielemanns 
reportagebok Välkommen till paradiset från 2008, varvas faktaavsnitt med 
scener.399 Den längsta scenen skildrar turister på vandring mellan byar på 
landsbygden. De guidas av hmongkvinnan Mao, och scenen återges huvud-
sakligen ur ett externt fokaliserat (afferent) perspektiv, iakttagen som av en 
osynlig åskådare (se figur 6). Den upplevande reportern är bortretuscherad ur 
texten. Scenen inleds: 

 

”Här”, säger Mao och visar med handen mot den stig som viker av från bilvä-
gen. Hon går före nerför slätten, den ljust rödbruna jorden har blivit hal av vä-
tan, men Mao hinner inte vända sig om och säga ”akta” innan en av de 
spanska turisterna, Teresa, har drattat på ändan. Hon sitter handfallen på mar-
ken och ser ner på sina leriga kläder. 

”Fan. Kolla mina byxor.” 
Mao och Christina hjälper henne upp och innan Mao leder dem vidare sä-

ger hon uppmuntrande att det inte är långt kvar till en by nu. 
”Äkta hmong. Som jag.” 
Väntandes vid sidan av stigen står några kvinnor med sina barn. När Mao 

och turisterna lösgör sig ur dimman, skiner de upp. 
”Where are you from, how old are you, what is your name, do you want to 

buy very cheap?” 
Christina vänder sig till Teresa, uppmanar: 
”Skaka bara på huvet.” 
Teresa skakar på huvudet. 
”Titta inte på dem.” 
Teresa låtsas titta rakt fram, men när ett barn frågar om hennes namn ytter-

ligare en gång, utbrister hon till Mao: 
”Du. Snälla. Jag tycker att det här är väldigt jobbigt. Kan inte du få bort 

dem?” 

                                                        
398 De la Reguera. 
399 Jennie Dielemanns, ”På jakt efter det ’äkta’”, Välkommen till Paradiset: Reportage om 
turistindustrin, Stockholm: Atlas, 2008, s. 48–60. 
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Mao gör Teresa till viljes och snart lämnar de hmongkvinnorna bakom sig 
och vandrar vidare mot byn. 

”Bra Teresa”, säger Christina, och berättar om en manlig bekant som nyli-
gen var i Turkiet på semester.  

”Han tipsade mig om det där. Inte se dem i ögonen och sen om de fortsät-
ter, då säger man nej, hårt, och tittar bort. Det är bästa sättet.” 

”Jag är så dålig på det. Min väska är full av hantverksskräp som jag inte 
vet vad jag ska göra av”, skrattar Teresa.400 

 
Så här långt in i scenen dominerar ett turistperspektiv förankrat hos spanska 
Teresa och Christina. Läsaren kan föreställa sig hur försmädligt det är för 
Teresa att halka. Vi får sedan följa mötet med några kvinnor och barn som 
blir till ett exotiskt inslag i utflykten. Deras försök att ta kontakt skildras med 
stor distans. Vinkeln etableras som en kulturellt betingad konstrast mellan 
oss (det vill säga turisterna tillsammans med läsaren) och ”de andra”, här 
belyst av turisternas knep för att skaka av sig kvinnorna (”Inte se dem i ögo-
nen”). Texten fortsätter: 

Nu skymtar de första husen. 
”Framme”, säger Mao. 
Teresa stannar upp, gräver i sin ryggsäck efter kameran. Christina är 

snabbare och redan i färd med att ta sina bilder:  
Ett enkelt hus, två kvinnor som hänger tyger på tork på verandan. Klick.   
Några barn, smutsiga av regn och lera, jagar en gris. Klick. 
En oxe på fältet och en man i traditionell klädsel som går bredvid. Klick.  
Christina och Teresa tipsar varandra om fina motiv, och arbetar sig succes-

sivt genom byn, säger till varandra och sig själva att ”tänk att de bor så här” 
och ”det är som att färdas tillbaka i tiden”. Ibland ställer de frågor till Mao: 

”Har de inte dusch?” 
”Nej, man badar i floden.” 
”Är det inte vansinnigt kallt?” 
”Jo.” 
”Har folk här el?” 
”Några. Min pappa har dragit el från ett litet kraftverk nere vid floden.” 
”Så ni har spis?” 
”Nej. Eldstad.”401 
 

Gestaltningen av bilderna som tas tillsammans med det upprepade ”klick” 
börjar göra turistperspektivet mindre självklart och, framför allt, inte längre 
det enda tänkbara. Det kanske inte är så kul att utsättas för turisternas exoti-
serande intresse? Regissören förstärker en sådan farhåga genom att återge 
hur Christina och Teresa frågar ut Mao. När perspektivet på detta vis står 
och väger övergår texten till att vara fokaliserad ur Maos efferenta perspek-
tiv. Nu ger regissören en inblick också i hennes tankar och erfarenheter: 

                                                        
400 Ibid., s. 53–55. 
401 Ibid., s. 55. 
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Förr var det ingenting Mao tänkte på, hur de hade det hemma. Det var liksom 
som det var. Men hon får alltid samma frågor och hon börjar bli van vid turis-
ternas intresse för hennes familjs tillvaro. Det är heller inte ovanligt att de be-
talar någon dollar extra för att få följa med henne hem, säga hej till hennes 
föräldrar och syskon. Se var hon sover, hur de lagar sin mat. Och trots att 
Maos föräldrar tycker att det är obehagligt att ha oinbjudna, främmande män-
niskor i sitt hem, att turisterna går runt där, ler, pekar, tar bilder, frågar en 
massa, så är det ekonomiska tillskottet välbehövligt. Det är ingenting man 
tackar nej till.402 

 

Passagen öppnar för tolkningen att turister betraktar Mao och hennes familj 
ungefär som djur på Skansen. Här finns ett par meningar som närmar sig fri 
indirekt anföring och efferent perspektiv (se figur 7), replikerna är ”som 
formulerade av” Mao. (”Det var liksom som det var.” och: ”Det är ingenting 
man tackar nej till.”) Men resten av stycket tycks vara formulerat av berätta-
ren, dock med en närhet till Mao. Kanske skulle de här meningarna hamna i 
mitten på McHales skala mellan ett ordagrant citat av en karaktärs yttrande 
och en berättares totala omformulering (se 3.3.2). Den ganska måttliga glid-
ningen i berättarperspektivet förstärks dock av vad vi får veta om Mao, me-
nar jag. Det är med hjälp av urvalet som regissören skapar en inlevelse 
starkare än vad som enbart går att utläsa av framställningsformen.  
     Därnäst följer ett faktaavsnitt som sätter in den tidigare scenen i ett mer 
lokalt sammanhang. Nackdelar men också fördelar med turismen i Sapa 
nämns. Sedan återkommer skildringen från vandringsstigen: 

”Nästa by. Hur långt är det?” undrar Christina, samtidigt som hon stuvar in sin 
kamera innanför tröjan. 

”Inte så långt”, svarar Mao. 
”På ett ungefär …?” 
”Byarna ligger nära.” 
”Men vilka var det nu som bodde i den byn då? Hmong?” 
”Nej. Dzao.” 
”Och ni är inte samma?” 
”Nej. Vi är inte samma.” 
”Så du skulle till exempel inte kunna vara ihop med nån dzao?” 
”Nej.” 
Christina hinner inte längre med sina frågor, eftersom de möter en grupp 

turister på vandring i motsatt riktning. En av kvinnorna haltar, hennes kläder 
är lika leriga som Teresas. 

”Det var bra underhåll av vägarna där ni gick också ser jag”, säger Teresa. 
”Absolut. Högsta kvalitet!” svarar den haltande kvinnan, innan hon presen-

terar sig. Michelle heter hon. Kommer från Toronto. Varpå alla turister börjar 
hälsa på varandra. Där finns ytterligare en kanadensare, ett par från Frankrike, 
två tjejer från Tokyo, en äldre belgare och så Teresa och Christina. 

                                                        
402 Ibid., s. 55–56. 
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Michelle med stukade foten, berättar att byn de snart ska komma till var 
”helt okej”. 

”Men ni vet ju hur det är. Det är ju inget särskilt egentligen. Hus och djur. 
Fast dzao har de finaste dräkterna tycker jag … de där röda grejerna på huvet. 
Väldigt ljusa ögon också, vackra på nåt vis. Men visst är det konstigt att de 
rakar sitt hårfäste? Är det nån som vet varför?” 

Det är det inte. 
”Säkert nåt religiöst”, föreslår Christina. 
”Förmodligen.” 
”Jag kan kolla om ni vill”, säger Teresa och börjar dra av sig sin ryggsäck. 

”Jag har boken med mig.”403 
 

Scenen skiljer sig inte från den inledande scen där turistperspektivet och den 
externa fokalisationen dominerade. Men den här gången erbjuds vi narrativ 
inlevelse i både turisterna och Mao. Eftersom regissören nyss tillhandahöll 
en glimt av ”Mao inifrån” möjliggörs en insikt i hur hon kan tänkas uppfatta 
turisternas naiva kommentarer. Trots att vi i det här avsnittet inte uttrycklig-
en får följa Maos tankar framträder de två turistsällskapens exotiserande 
blickar tydligare än tidigare. Läsaren erbjuds att se samma beteende som i 
början på scenen, men nu med andra ögon. Reportagets regissör har vridit 
betraktarens blick.  
     Elisabeth Eide har i sin doktorsavhandling undersökt hur invandrare 
skildras i norsk press samt hur norska reportrar skildrar Indien. Hon gör en 
rad iakttagelser om hur ”de andra” framställs genom vad hon kallar othering, 
förfrämligande. Hon understryker hur viktigt det är att reportern förmår ”let-
ting the audience be aware (through the text) of how the world – and ’we’ 
are seen from the Other’s perspective”.404 I den citerade episoden ovan väck-
er regissören en möjlig inlevelse i ”de andra” genom att erbjuda en väster-
ländsk betraktare att se sig själv utifrån. Det åstadkommer hon i första hand 
med hjälp av urvalet; hon väljer vad läsarna får veta.  

Det är dock även betydelsefullt i vilken ordning och vid vilka tillfällen in-
formationen ges, något som hör ihop med det Genette kallar order, det vill 
säga förhållandet mellan historiens tid och berättelsens tid.405 Jag har tidigare 
pekat på en liknande konstruktion i Breslins reportage om John F. Kennedys 
begravning, där både bakgrundsinformation och en tillfällig inblick i presi-
dentänkans möjliga tankar påverkar det perspektiv som sedan tycks följa via 
en konstruerad tidsföljd (se 3.3.3). I exemplet av Dielemanns skapar regissö-
ren ett tidssamband så att guiden Maos tankar verkar följa på turisternas 
ytliga prat och fotograferande, varpå det hon tänker i sin tur tycks efterföljas 
av en ny turistscen, denna gång ur ett dubbelt perspektiv. Men det orsak-
verkan-samband som genereras av en sådan tidskedja existerade knappast i 

                                                        
403 Ibid., 56–57. 
404 Eide, s. 354. 
405 Genette, 1980, s. 33–85.  
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den verkliga scen (jämförbar med ”historien”) som utspelade sig i Sapa vid 
den fysiska reporterns besök. Maos återgivna tankar motsvarar en reflektion 
som gäller besökande turisters beteenden och frågor generellt (”hon får alltid 
samma frågor och hon börjar bli van vid turisternas intresse”), inte just de 
turister som reportaget skildrar. I verkligheten bör denna reflektion här-
stamma från en intervju som den fysiska reportern gjorde med Mao före eller 
efter den vandring som gestaltas. Genom berättelsens tidsföljd förstärks ef-
fekten av det dubbla perspektivet.      

3.5.2 Narrativt engagemang genom berättarrösten 
Det har nu blivit dags att ytterligare problematisera vad i ett reportage som 
kan leda till narrativ inlevelse i någon av textens karaktärer. Jag har tidigare 
citerat ur Karen Söderbergs reportage från ett flyktingläger under Kosovo-
krigen (se 3.3.3). Om en kvinna i lägret heter det: ”Därför städar Ajshe Be-
risha. Därför tvättar hon. Därför sopar hon gatan utanför tältet. Därför stiger 
hon upp varje morgon och klär sig i de bylsiga kläder hon fått i lägret.”  Här 
erbjuds läsaren att leva sig in i kvinnans situation trots att passagen inte är 
scenisk, det vill säga trots att intern fokalisation saknas. I stället märks en 
vilja till inlevelse hos berättarrösten, och den synliggörs genom en anafor i 
form av upprepningen av ”Därför”. Med andra ord är det ett stildrag som 
alstrar narrativt engagemang. 

Stil i bemärkelsen ordval ligger bakom konstruktioner som fri indirekt an-
föring. Då är en berättares ordval ofta identiskt med eller ligger nära vad en 
karaktär faktiskt har sagt. Men stildrag knutna till berättarrösten kan alltså 
även på andra sätt göra inlevelse möjlig. Herman, Fludernik och Emmott – 
vars läsarundersökningar jag refererade till i föregående avsnitt – anlägger 
alla ett kognitionsnarratologiskt perspektiv på hur vi formulerar oss när vi 
berättar och hur vi tillägnar oss andras berättelser. Med en sådan utgångs-
punkt behöver narrativ inlevelse inte vara begränsad till en fråga om fokali-
sation och mimetisk framställning. Som framgår av konstruktionen efferent 
perspektiv utan en scen (se figur 8 och avsnitt 3.3.3) kan stilgrepp kopplade 
till berättarrösten förmedla en annan typ av inlevelse än den som följer med 
narrativa strukturer. Herman talar om ”the cognitive turn” inom narratologi 
under andra halvan av 1990-talet, när ett antal studier lyfte fram ”deictic 
shifts, whereby interpreters shift from the spatiotemporal coordinates of the 
here-and-now to various cognitive vantage-points that they are cued to occu-
py by textual signals distributed in narrative discourse”.406 

Ett tydligt exempel på detta menar jag är bildspråk, som placerar sig nå-
gonstans mitt emellan diegetisk och mimetisk framställning. Bildspråkliga 
uttryck representerar inte en konkret scen och de uttalas av en berättare (om 
de inte dyker upp där en karaktär direktciteras). Samtidigt är de visuella och 
                                                        
406 Herman, 2013, sektion 15. 
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kan ge upphov till föreställda bilder på läsarens näthinna. Jag uppfattar dem 
därför som en typ av minigestaltningar, men utan att de går att knyta till 
karaktärernas miljö. I reportage kan de förekomma som liknelser, metaforer 
och en typ av uttryck som på en gång syftar på konkreta föremål i reporta-
gemiljön och ges en symbolisk betydelse, något som jag kallar gestaltande 
detaljer.   
     Många reportrar (eller regissörer) använder bildspråk för att slippa skriva 
ut en värderande kommentar. Ett exempel är när Barbro Alving, i ett repor-
tage från den sovjetiska inmarschen i Ungern 1956, skriver att Budapest är 
”en stad svept i sorgflor”, något som också blev reportagets rubrik när det 
gavs ut i bokform i en samlingsvolym.407 Metaforen ”svept i sorgflor” 
utrycker en implicit uppfattning om hur det ungerska folket sörjer övergrep-
pet. Regin använder här bildspråk för att väcka ett känslomässigt gensvar 
hos läsaren. Reportaget varvar sedan gestaltande scener med fakta om det 
lidande som följde på den sovjetiska inmarschen. Argumentationen är både 
öppen och förtäckt patosfylld. Ett exempel på det senare är en gestaltande 
detalj i reportagets ingress: ”Detta är ett hem i Budapest. Det hänger ett bröl-
lopsfotografi i glas och ram på väggen. Glaset är splittrat, det leende brudpa-
ret halshugget av en granatskärva. Rummet är inte ett rum längre, bara 
murbruk och söndertrasade möbler och ett gapande hål efter en fullträff i 
yttermuren.”408 Fotografiet är bokstavligen i två delar. Metaforiskt blir inte 
bara bröllopsparet utan hela Ungern ”halshugget”. 
      Från Dagermans Tysk höst hämtar jag ett annat exempel, den här gången 
ur ”Retur Hamburg”, som citerades i avhandlingens inledning. Reportaget 
handlar om en tysk pojke som 1946 förgäves drömmer om att ta sig till 
”Amerika” och har på sig en ”nederlagets” stukade soldatmössa alltmedan 
han stirrar på reporterns amerikanska kappsäck, en ”segerns kappsäck”.409 
Här förlänas de konkreta föremålen, mössan och kappsäcken, varsitt metafo-
riskt uttryck i genitivform. Effekten förstärks av journalistiska texters kanske 
vanligaste stilfigur, en kontrast, också den ett möjligt medel för att påverka 
läsaren känslomässigt. I Dagerman-exemplet symboliserar kontrasten mellan 
mössan och kappsäcken skillnaden i livsbetingelser mellan den som hör till 
andra världskrigets förlorare och den som hör till segrarna. (Den upplevande 
reportern var visserligen svensk men hade en amerikansk kappsäck.) Genom 
symboliken väcker regissören läsarens narrativa medkänsla med pojken. 

Ibland kan bildspråk hos just Dagerman användas på ett närmast kam-
marmusikaliskt sätt. Då utvecklas bilderna i flera led samtidigt som symbo-
liken blir allt mer komplex. I Tysk höst menar jag att ett antal pregnanta 
metaforer och gestaltande detaljer slår an vissa grundackord, vars toner ge-
nom reportagen sedan repeteras, förändras och varieras likt teman i en musi-

                                                        
407 Alving, 1982, s. 256. 
408 Ibid. 
409 Dagerman, s. 122–123. 
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kalisk komposition. Grundackorden går att knyta till teman som hunger, 
lidande, påtvingad kollektiv skuld och ett statssystem som kräver odelbar 
lydnad av individen. Det rör sig här om en berättarteknik som väcker läsa-
rens narrativa medkänsla och narrativa inlevelse, inte på enskilda karaktärers 
nivå utan inkluderande alla de tyskar som under kriget inte hade gjort annat 
än lytt order. Så här inleds titelreportaget ”Tysk höst”:  

Hösten 1946 föll de tyska höstlöven för tredje gången efter det berömda Chur-
chilltalet om en stundande lövfällning. Det var en trist höst med regn och kyla, 
hungerkriser i Ruhr och hunger utan kriser i resten av det gamla Tredje riket. 
Hela hösten anlände tåg med östflyktingar till västzonerna. Trasiga, hungriga 
och ovälkomna människor trängdes i mörka stinkande bangårdsbunkrar eller 
i de höga fönsterlösa jättebunkrar som ser ut som fyrkantiga gasklockor och 
höjer sig som väldiga monument över nederlaget i sammanstörtade tyska stä-
der. Dessa i yttre mening betydelselösa människor satte trots sin tystnad och 
sin passiva underkastelse en prägel av mörk bitterhet på denna tyska höst. De 
blev betydelsefulla just därigenom att de kom och aldrig upphörde att komma 
och genom det antal de kom i. De blev betydelsefulla, kanske inte trots sin 
tystnad utan på grund av den, ty ingenting som uttalas kan förefalla så laddat 
med hot som det icke uttalade.410 (Mina kursiveringar.) 

 

I ovanstående stycke har jag kursiverat konkret beskrivande ord eller fraser 
som ger läsaren en uppfattning om många tyskars vardag hösten 1946. I ett 
andra led kan man se hur berättaren skapar överförda betydelser ur ord som 
nyss syftade på något konkret: ”höstlöv” blir ”stundande lövfällning” och 
syftar då på en profetia i ett krigstal av Churchill; ”en trist höst med regn och 
kyla” blir ”denna tyska höst”, som nu innefattar ”en prägel av mörk bitter-
het” och står för ett känslomässigt samhällsklimat. Orden ”bangårdsbunkrar” 
och ”jättebunkrar” behålls inte i ett nytt sammanhang men används i stället 
som liknelse när bunkrarna jämförs med ”gasklockor” vilka uppges höja sig 
”som väldiga monument över nederlaget i sammanstörtade tyska städer”. 
Med andra ord: I denna höstvärld har allt – människor, byggnader, överty-
gelser – kollapsat. 

Här finns också en tematik av mer abstrakta begrepp, som först nämns i 
ett sammanhang och sedan upprepas men med innebörden något förskjuten. 
Sådana transformeringar genomgår ”hungerkriser”, ”betydelsefulla” och 
”tystnad”. Detta finmaskiga nät av bilder och betydelser fortsätter sedan att 
varieras genom reportaget. Då och då införlivas nya ord och teman, varpå 
nya aspekter börjar samspela med de gamla.  
     En annan typ av stilistiskt förmedlad inlevelse menar jag att man kan hitta 
i texter där ordval som verkar höra ihop med en eller flera karaktärer i stället 
uttalas av berättaren, men utan att det rör sig om fri indirekt anföring. David 
Herman hävdar att effekten här inte enbart blir känslomässig, det vill säga 
                                                        
410 Ibid., s. 7.  
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stilistisk. I stället tänker han sig att en karaktärs språk hos en berättare indi-
kerar ett reellt internt perspektiv med den karaktären.411 Själv är jag benägen 
att uppfatta även den här typen av konstruktion som främst stilistisk. Det rör 
sig då om efferent perspektiv i de fall då konstruktionen inte är perspekti-
visk. Ordvalet tycks då antingen komma från en individ eller en grupp (se 
figur 8) men utan att någon i praktiken säger något.  

Ett exempel där sådana språkvalörer spelar roll för ständiga skiften – i 
känsloläget eller fokalisationen, beroende på tolkning – hittar man i Mustafa 
Cans tidigare nämnda reportage om några sverigedemokrater i valrörelsen 
2002. På en övergripande makronivå är texten homodiegetiskt berättad. 
Ändå laborerar regissören med skiftande ordval efter vem som för tillfället 
står i centrum.  

I långa avsnitt syns inte den upplevande reportern. När en anonym, tillfäl-
lig tredjepersonsberättare för ordet är språket neutralt informerande: ”Flera 
av pensionärerna känner igen Gun Kullberg när de får reda på hennes namn. 
En del lyssnar till henne på sd:s närradioprogram och andra känner igen 
henne från P1:s ’Klarspråk’ där hon varit en flitig invandrarkritisk debattör 
under många år.”412 De gånger då den upplevande reportern själv träder fram 
får berättelsen ett automatiskt skifte i tonläget. Reportern är muslimsk kurd 
och får utstå ett antal främlingsfientliga kommentarer från anonyma pens-
ionärer när han och Gun Kullberg besöker Skansen under ”Pensionärernas 
dag”. På ett ställe blir den berättande reportern uttalat personlig och även 
emotionell: ”Den rasism och främlingsfientlighet som jag upplevde under 
sex timmar på Skansen har jag inte känt av någonsin tidigare under mina 
tjugosex år i Sverige.”  
     De tre sverigedemokrater som har huvudroller får ibland färga textens 
ordval även när de inte citeras med pratminus. Ett exempel, där detta har 
kursiverats av mig, återger partiföreträdaren Torbjörn Kastells syn på Mu-
stafa Cans familj:  

Men han gjorde också klart för mig att vi som integrerade muslimer är farlig-
ast för Sverigedemokraterna och deras mål om att återskapa ett homogent 
samhälle baserat på nationalistiska, kristna värden. I ett sådant samhälle 
måste invandrarna, främst de utomeuropeiska, vara assimilerade. De måste 
avsäga sig sin kultur, religion, sina traditioner och rötter.413  

 
Här refererar berättaren Kastells åsikter med hans eget ordval (se mina kur-
siveringar), vilket uttrycker hans efferenta perspektiv trots att texten inte är 
fokaliserad genom honom. Vid ett annat tillfälle återges ett torgtal som sve-
rigedemokraten Kenneth Sandberg håller. Då får texten drag av indirekt 

                                                        
411 Herman, 2002, s. 309. 
412 Can.  
413 Ibid. 
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anföring med Sandbergs ordval bibehållna (kursiverade av mig). Även här 
förmedlas ett efferent perspektiv (detta är ”som formulerat av” Sandberg): 

Han ändrar ton och säger att det var ett land innan Mona Sahlin med sin kvo-
teringspolitik ’Muhammed-före-Kalle’ var makthavare, innan antisvenska me-
diechefer och deras nyttoidioter på redaktionerna smädade, hetsade och 
jagade Svensson och bidrog till att omvandla det harmoniska, homogena Sve-
rige till ett multietniskt kaos där inbördeskriget är nära.414  
 

Kastell är ung och Sandberg medelålders. Reportagets tredje huvudroll inne-
har den 71-åriga Gun Kullberg, som har kommit till Skansen för att värva 
pensionärer till partiet. När hon står i centrum byter språket stil ännu en 
gång: ”Under lunchen berättar Gun Kullberg om vilket positivt gensvar Sve-
rigedemokraternas budskap har fått från alla pensionärer, som också bekänt 
sin oro för kommande generationer svenskar.”415 (Mina kursiveringar.) Till 
och med en äldre man som gör främlingsfientliga uttalanden förses med 
”klanderfritt strukna byxor” – ett uttryck som snarare torde kunna tillskrivas 
mannens och hans medföljande frus ordval än den berättande reporterns.  
     På samtliga kursiverade ställen får man ett mer eller mindre starkt ef-
ferent perspektiv; de här meningarna är ”som formulerade av” sverigedemo-
krater. Därmed möjliggörs en sorts narrativ inlevelse i dem. Men även om 
berättarens och en karaktärs röster här tycks vara blandade tolkar jag inte 
konstruktionen som att fokalisationen i praktiken ändras. I stället rör det sig 
om ett efferent perspektiv någonstans mitt emellan det som illustreras i figur 
7 (då har en enskild karaktär faktiskt yttrat de ord som kursiverats, det vill 
säga anföringen är indirekt) och det som illustreras i figur 8 (då uttrycks en 
sorts allmän mening inom en viss grupp). Inslaget från det efferenta perspek-
tivet i figur 8 dominerar dock, menar jag, och jag ska förklara varför. 
      Monika Fludernik diskuterar olika avvikande former av fokalisation un-
der samlingsnamnet reflektorisering (reflektorization).416 Gemensamt är att 
berättarens kunskap blandas med en karaktärs röst. Denna karaktär kan vara 
frånvarande eller närvarande i sammanhanget. Det som berättaren ger ut-
tryck för måste vara åsikter eller attityder som i någon mening är generella. 
Karaktären kan vara en eller flera, ibland ersatt av en sorts ”allmän mening”, 
och i samtliga fall associerad med en röst som ”ekar” i berättarens diskurs. 
Till sist kan detta eko vävas in på ett ironiskt eller medkännande sätt vilket – 
beroende på graden av ifrågasättande – resulterar i konsonans eller disso-

                                                        
414 Ibid. 
415 Ibid. 
416 Fludernik, 1996, s. 178–221. Fludernik använder uttrycket empathy, som när det gäller en 
berättelse främst motsvarar ”inlevelse”. Eftersom detta gäller berättarens röst, inte en gestal-
tad scen, och eftersom hennes motsats är en ”ironisk” attityd, bedömer jag att uttrycket bäst 
översätts till ”medkännande”, det vill säga inte den mer tekniskt konstruerade medkänslan. 
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nans. Begreppet motsvarar ungefär efferent perspektiv när detta inte är kopp-
lat till en scen (se figur 8). 

Regissörens teknik i de citerade passagerna ur Cans reportage stämmer till 
stora delar överens med vissa typer av reflektorisering. Här rör det sig om en 
”reflektering” av formuleringar från enskilda karaktärer som är närvarande i 
handlingen. Åsikterna, som knyts till dem via ordvalet, representerar visser-
ligen deras individuella mening, men de hör samtidigt ihop med retorik från 
en mer generell främlingsfientlig, i några fall värdekonservativ diskurs.  

Om vi granskar passagerna en i taget framträder dock vissa skillnader 
dem emellan. I reportaget som helhet syns inga spår av att den berättande 
reportern har främlingsfientliga åsikter. Därför menar jag att en implicit ironi 
kan skönjas i delar av Kastell-passagen och hela Sandberg-passagen (”vi 
som integrerade muslimer”, ”ett multietniskt kaos där inbördeskriget är 
nära”).  
     Formuleringarna som kopplas till Gun Kullberg respektive den främlings-
fientliga mannens fru skulle kunna vara implicit medkännande (”bekänt sin 
oro för kommande generationer svenskar”, ”klanderfritt strukna byxor”). För 
att tolka dem nyanserat behöver man dock väga in sammanhanget. Den 
främlingsfientliga mannen säger bland annat till reportern Can: ”Men kom 
inte och tala om för mig att parasiter som du och de dina har något här att 
göra …”417 Krocken/kontrasten mellan hans repliker och hur han beskrivs 
gör att jag även här läser in ironi enligt Fluderniks resonemang och därmed 
dissonans. Gun Kullberg skildras i reportaget i stort på ett mångfacetterat 
sätt. Hon verkar vara rar men politiskt naiv. Det gör att formuleringarna i 
anslutning till henne kan tolkas både ironiskt och medkännande. I den aktu-
ella scenen från Skansen överväger dock det ironiska, eftersom hon tycks 
helt omedveten om de främlingsfientliga repliker som mannen med de väl-
strukna byxorna och även andra PRO-pensionärer yttrar till den muslimska 
reportern när hon inte hör på.  
     I vissa texter är det inte givet om en narrativitet som utnyttjar reflektorise-
ring ska uppfattas ironiskt eller medkännande, påpekar Fludernik.418 Så är 
fallet i ”I Sveriges namn”, som inte entydigt kan tolkas ironiskt. I själva ver-
ket mottogs reportaget på vitt skilda sätt när det publicerades. I en intervju i 
tidningen Journalisten berättar Can att han, bland många olika reaktioner, 
fick brev från människor som sympatiserade med SD och ville tacka för att 
reportaget gjorde rättvisa åt partiets åsikter.419 
     För att sammanfatta: Ur greppet att kameleontiskt byta språklig stil efter 
person föds inte någon automatisk narrativ inlevelse, men ändå en närhet till 
karaktärernas efferenta perspektiv. Det gör att den vinkel eller det budskap, 

                                                        
417 Can. 
418 Fludernik, 1996, s. 217. 
419 Magnus Västerbro, ”Mustafa Can: ”’Jag ville möta deras blickar’”,  Journalisten, 
11.11.2002. 
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som trots allt finns övergripande i Cans reportage, inte syns i språket. Bud-
skapet kommer i stället till uttryck implicit, genom urvalet och dramaturgin i 
form av kontraster inom scenerna liksom hur de olika scenerna redigeras 
ihop, alltså genom en regissörsstrategi. I min modell blir därmed ironi och 
medkänsla som följd av reflektorisering ett verk av regissören, som omväx-
lande använder sig av ordval, ett urval av iakttagelser och information samt 
dramaturgi för att åstadkomma avsedd effekt.  

Utöver reflektorisering och bildspråk finns ännu ett stilgrepp, knutet till 
berättarrösten, som är värt att lyfta fram, nämligen den form av ironi som 
uttrycks genom berättarens eget ordval. Berättarironi påverkar inte fokalisa-
tionen till förmån för en enskild karaktär, snarare tvärtom. Däremot kan den 
bidra till att läsaren i ett reportage lever sig in i berättelsen genom att bli mer 
engagerad i det som är regissörens ärende. Det här är något som Maciej Za-
remba konsekvent utnyttjar i sina reportage, ofta i form av ett drastiskt bild-
språk.  
     I Zarembas tidigare citerade reportageserie om integration (se 3.2.5), som 
skrevs innan Sverigedemokraterna hade kommit in i riksdagen, uttrycker 
berättaren sig så här: ”Så låt oss notera, för rättvisans skull, att Sveriges möte 
med Främlingen först och främst är en framgångssaga. Den som tycker att 
jag skönmålar kan begrunda vilka spasmer som utsocknes framkallar i Dan-
mark.”420 Denna berättare använder här ironi som ett medel för att inbjuda 
läsaren till en värdegemenskap. I ett annat Zaremba-reportage, ur serien 
”Skogen vi ärvde”, ska berättaren försöka förklara reglerna för hur skog 
avverkas enligt en särskild paragraf i skogsvårdslagen:  

En liknelse kan vara på sin plats. Låt oss säga att vi har en bondgård med tu-
sen grisar. Några stora, andra små. Precis som det är med träd i skogen. Nu 
kommer det mobila slakteriet till vår gård. När vi ändå färdats ända hit, säger 
slaktarna, är det bäst att vi avlivar allt som grymtar. Det blir billigast för er, ty 
våra maskiner är väldigt dyra. Sen får ni börja på ny kula med nya kulting-
ar.421  
  

Här används bildspråk i form av en drastisk liknelse samt ironi, både genom 
den till synes makabra jämförelsen i stort och i enstaka formuleringar (”av-
liva allt som grymtar”). Regins syfte är pedagogiskt, eftersom skogsvårdsla-
gens bestämmelser för avverkning kan te sig abstrakta. Men syftet är också 
att understödja den argumentation som, omväxlande öppet och dolt, bedrivs 
genom hela texten. Zarembas reportageserier – med flera tidningsuppslag 
långa reportage – använder sig av gestaltande scener men är på samma gång 
en form av opinionsjournalistik, och de rymmer alltid en polemisk udd. Ironi 

                                                        
420 Zaremba, 2009. Vid den här tidpunkten förekom ännu ingen bredare debatt i Sverige om 
att begränsa invandringen av utomeuropeiska migranter. 
421 Maciej Zaremba, ”Motorsågsmassakern: Det finns alternativ, men lagen kräver kalhyg-
gen”, ur serien ”Skogen vi ärvde”, Dagens Nyheter, 06.05.2012.  
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blir då ett användbart verktyg för att vinna publiken för sin tes. Läsaren 
bjuds in till det ”gemensamma rum” som medieretorikern Bengt Nerman 
menar att en tidningsartikel utgör.422 Annorlunda uttryckt: till den värdege-
menskap och tolkningsram som reportern och läsaren förväntas dela, och 
som i det här fallet innebär att förfäras över Skogsstyrelsens avverknings-
principer.  

3.5.3 Hypotetisk fokalisation och narrativt engagemang 
Jag vill fortsätta med att undersöka olika former av så kallad hypotetisk foka-
lisation. Medan bildspråk och reflektorisering påverkar läsarens känslor, 
men inte fokalisationen i Genettes mening, kan hypotetisk fokalisation 
åstadkomma glidningar i perspektivet på berättelsens nivå. Även detta berät-
targrepp är dock främst ett resultat av stilmedel; det bör kunna räknas till 
gruppen kognitiva effekter utan primära samband med narrativa strukturer. I 
ett par tidigare reportageanalyser har jag i förbigående pekat ut en hypotetisk 
form av fri indirekt anföring, men variationsrikedomen är stor. Låt oss nu 
närgranska det hypotetiska elementet.  

David Herman graderar alla former av fokalisation och icke-fokalisation 
efter hur mycket i en berättelse som markeras som säker kunskap, epistemic 
deixis, något som genom språkliga markörer anger förhållandet mellan å ena 
sidan historiens referensvärld och så kallade möjliga världar (vad som är 
tänkbart men inte säker kunskap i historien) och å andra sidan vad som ut-
trycks i berättelsen.423 Ju mer av det uttryckta som bara är sant i en möjlig 
värld, desto starkare blir det hypotetiska draget. Mest säker är kunskapen i 
en icke-fokaliserad berättelse, där allt som uttrycks är sant i historiens refe-
rensvärld, menar Herman. Därnäst kommer intern fokalisation. I analyser av 
externt fokaliserade berättelser används ofta formuleringar av typen ”som 
iakttagen av en osynlig åskådare”. En viss osäkerhet finns med andra ord 
inbyggd redan i den här berättelsesortens konstruktion, vilket gör att den 
gränsar till hypotetisk fokalisation på Hermans skala.424  

De hypotetiska formerna delar han in i direkt och indirekt hypotetisk foka-
lisation, varav båda kan förekomma i en stark och en svag variant. I den 
direkta formen omnämns ett hypotetiskt vittne/fokalisator explicit 425, ungefär 
som i: ”Vem som helst som går förbi huset skulle lägga märke till att …” I 
den indirekta formen kan ett hypotetiskt vittne/fokalisator anas implicit ge-
nom formuleringar som: ”Detta skulle kunna uppfattas som …” (Exemplen 
                                                        
422  Nerman, s. 18–20. 
423 Historien syftar på innehållet, vad som berättas, och berättelsen på formen, hur innehållet 
berättas, se Prince, 2003, s. 93 respektive s. 58. Historiens referensvärld skulle man kunna 
beskriva som det faktaunderlag historiens innehåll refererar till. 
424 Herman, 2002, s. 326–327. 
425 Fokalisator är den karaktär vars deitiktiska centrum (här och nu) läsaren erbjuds att dela, 
med Princes formulering ”the holder of point of view”, Prince, 2003, s. 32.  
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är mina.) Herman ger en rad exempel på hur grammatik och ordformer kan 
signalera osäkerhet inom fokalisationen när det gäller förhållandet mellan 
vad som uttrycks och vad som är säker kunskap i historien.426  

För att hitta exempel kan vi gå tillbaka till de nyss citerade passagerna av 
Zaremba. Här syns den hypotetiska konstruktionen i formuleringar som: 
”Den som tycker att [...] kan begrunda” och: ”Låt oss säga att”. Hypotetisk 
fokalisator blir här ”Den” respektive ”oss”. För Zaremba är det ett genomgå-
ende stildrag att på det här viset inbegripa läsaren i hypotetiska resonemang 
som ömsom understödjer hans gestaltning, ömsom hans mer teoretiska ar-
gumentation. 

Jag ska här återvända till några reportage som jag tidigare har undersökt. 
Strindberg skriver från sin franska resa: ”Och om icke tåget bullrade, skulle 
vi höra gökens kuku, gyllingens flyo-flio, liknande lärgossarnes signaler på 
bakgatorna; vi skulle höra järnsparvens (fauvette’s) imitationer av näkterga-
lens fulländade kompositioner och bofinkens alltid populära men väl kortfat-
tade lilla chansonette.”427 Vi har här att göra med indirekt hypotetisk 
fokalisation i form av en dubbel osäkerhet (”om icke [...] skulle vi”) Herman 
kallar en liknande konstruktion för att författaren ”by embedding doubt with 
doubt, exploits a whole syntax of uncertainty”. Han talar om ”a speculative 
counterfactual conditional” (villkoret ”om inte”) som försvagar osäkerheten i 
påståendet som följer.428 I Strindberg-exemplet skulle detta kunna tolkas som 
att det är möjligt att tågpassagerarna inklusive den upplevande reportern 
trots allt hörde fågelsången. Om inte när tåget rörde sig så kanske när det 
stod stilla eller vid ett annat tillfälle på samma plats. Den tvekan som språket 
signalerar blir då främst av poetisk natur.  

I Jimmy Breslins reportage från John F. Kennedys begravning har jag ti-
digare påvisat hur ett efferent, internt perspektiv i en karaktär, Jacqueline 
Kennedy, kan uppstå i ett i övrigt externt fokaliserat avsnitt (se 3.3.3). Detta 
sker med hjälp av fri indirekt anföring, men i en hypotetisk form: ”This must 
be the worst time of all, when a woman sees the coffin with her husband 
inside and it is in place to be buried under the earth. Now she knows that it is 
forever. Now there is nothing. There is no casket to kiss or hold with your 
hands. Nothing material to cling to.”429 Fri indirekt anföring återfinns i de tre 
senare meningarna, medan det hypotetiska draget finns i den första: ”must 
be” är den språkliga form som signalerar osäkerhet om meningens påstående 
är sant i referensvärlden. Något hypotetiskt vittne finns inte i konstruktionen. 
Men Herman jämställer i liknande fall ”vittne” med fokalisator, varmed kan 
avses en karaktär som är verklig i berättelsen men som inte är fokaliserad. 
Detta blir i det här fallet ”a woman”, som visserligen kan uppfattas generellt 

                                                        
426 Herman, 2002, s. 301–330. 
427 Strindberg, 1985. 
428 Herman, 2002, s. 321. 
429 Breslin. 
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men samtidigt syfta på Jacqueline Kennedy i den aktuella situationen. Det är 
mot den specifika presidentänkan som sammanhanget pekar, och det är för 
henne läsarens narrativa engagemang väcks. En konstruktion som denna 
innebär en specifik person kopplad till en hypotetisk känsla. Den klassas av 
Herman som direkt hypotetisk fokalisation i dess svagare variant.430 

I den tidigare citerade scenen ur Dagermans ”De ovälkomna” (se 3.3.3) är 
fokalisationen i stort intern genom reportern. Även i detta exempel finns 
dock en karaktär, doktor W., som inte är egentlig fokalisator men blir en 
hypotetisk sådan i formuleringen: ”Naturligtvis kan doktor W. lyfta upp 
flickan och säga hur det står till, han skulle kunna bära fram henne till skenet 
från kaminluckan och konstatera att ögonblicklig sjukhusvård är oundgäng-
lig, men då måste han också tala om att det i alla fall inte finns några platser 
på sjukhusen och att byråkratin i stadsförvaltningen som vanligt är betydligt 
långsammare än döden.”431 Här hittar vi narrativ inlevelse ihop med indirekt 
anföring, och det hypotetiska draget uppstår genom formerna ”Naturligtvis 
kan”; ”han skulle kunna”; ”men då måste han också”. Med Hermans mått-
stock borde även detta citat kunna räknas som direkt hypotetisk fokalisation i 
dess svagare variant. 
     I inget av fallen rör det sig om genuin intern fokalisation. Ändå blir effek-
ten att narrativ inlevelse i karaktären förmedlas. I sin doktorsavhandling om 
Stig Dagermans journalistik har Karin Palmkvist visat att Dagerman var 
minutiöst noggrann när han samlade stoff till Tysk höst. Där människor och 
platser har anonymiserats i den färdiga reportagesamlingen beror det inte på 
att han saknade ett detaljerat underlag utan på ett stilistiskt val. I kvarläm-
nade anteckningsböcker har Palmkvist funnit att den unge författaren nog-
grant förde bok över allehanda fakta liksom uttalanden i intervjuer.432 Man 
kan därför anta att det som hypotetiskt tillskrivs doktor W. är något som 
denne verkligen har sagt. Precis som när det gäller Strindberg-exemplet an-
ser jag därför att den hypotetiska formen hos Dagerman är ett stilgrepp sna-
rare än en metod att uttrycka en faktisk osäkerhet. 
     Så till ännu ett avsnitt ur Peter Fröberg Idlings Pol Pots leende (se även 
3.4.1 med flera ställen). Hos Fröberg Idling är ett hypotetiskt berättande 
bärande ingrediens i den både tidens och ifrågasättandets dissonans som 
präglar hans stil genom hela reportageboken. Regissören kan här iscensätta 
lager på lager av olika tänkbara sanningar om vad som hände under den 
svenska vänskapsresan till Kampuchea 1978 liksom hur det gick till när röda 
khmererna kom till makten. I följande scen föreställer sig berättaren hur Pol 
Pot sitter vid sitt skrivbord:    

                                                        
430 Se till exempel Herman, 2002, s. 314–315. 
431 Dagerman, s. 63. 
432 Karin Palmkvist, Diktaren i verkligheten: Journalisten Stig Dagerman, diss. Stockholms 
universitet, 1988, Stockholm: Federativ, 1989.  
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108. [Som ett flimmer vitt] 
Läser han rapporten vid sitt skrivbord? Maskinskrivna ark i en enkel mapp. 
Eller träffar han själv sin svägerska, Ieng Thirith, socialministern? Ler han 
vänligt men eftertänksamt när hon talar med viss indignation om det hon har 
sett? 

Det är hösten 1977 och hon har just återkommit från en resa i landets 
nordvästra delar. De bördigaste områdena som inte producerar allt det ris som 
förväntas av dem. Trots att 100000-tals människor skickats dit som arbets-
kraft. Vad är fel? 

Hon beskriver förhållandena som ”mycket underliga”. 
Hon säger att människorna inte har några hus att bo i. 
Att de alla är mycket sjuka. 
Och trots detta, så tvingar lokala partifunktionärer dessa hemlösa sjukling-

ar att arbeta hårt. 
Hon säger att det kan tyckas vara i linje med partiets riktlinjer, men i prak-

tiken blir resultatet det motsatta.  
Han frågar henne om hennes slutsats. Hon svarar att detta, denna katastrof, 

måste vara kontrarevolutionärernas verk. 
Pol Pot vid sitt skrivbord. Uttryckslös. Inte känslolös, snarare … upphöjd. 

Som en gammal vis buddhistisk munk. En som lyssnar uppmärksamt, ställer 
lågmälda frågor, men som inte fattar förhastade beslut. 

Någon månad senare kommer han att leda ett av centralkommitténs möten. 
Han kommer att säga att gömda fiender förvägrar folket mat. Att de för-
vränger utfärdade direktiv och tvingar människor att arbeta, oavsett om de är 
friska eller sjuka. Det kommer att bli inledningen på utrensningarna i nord-
västra zonen. Inom ett år kommer 70 procent av de regionala ledarna ha avrät-
tats. 

Tror han själv på vad han säger, där inför centralkommittén?433 
 

Här saknas de språkliga kännetecken som Herman använder för att identifi-
era olika grader av hypotetisk fokalisation. I stället signaleras osäkerhet stil-
istiskt genom berättarens återkommande retoriska frågor. Dessutom görs 
påståenden som inte skulle vara hypotetiska om detta vore fiktion (vad Pol 
Pot och hans svägerska säger till varandra, vilket ansiktsuttryck han har när 
han sitter vid sitt skrivbord). Om vi väger in icke-språkliga, kontextuella 
faktorer – som att dessa påståenden till innehållet troligen består av fantasier 
i förhållande till en verklig förlaga – blir konstruktionen hypotetisk i en an-
nan bemärkelse än de journalistiska exempel jag tidigare har gett. 
     Ovanstående scen, som numrerats som fragment 108 i den mosaikartade 
berättelsen, inleds med beteckningen ”[som ett flimmer vitt]”. Den används i 
boken för fantasi eller ”fiktion”, om man så vill. Det är alltså inte frågan om 
att berättaren påstår att så här gick det till. En autentisk källa går dock att 
spåra. I slutet på scenen nämns ett centralkommittémöte och uppgiften att 70 
procent av de regionala ledarna hade avrättats ett år senare. Vi kan tolka det 

                                                        
433 Fröberg Idling, s. 158–159. 
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som om regissören har funderat över sambanden mellan två händelser och 
sedan tänkt ut ett möjligt scenario. 

Texten skiftar mellan påståenden, reflektioner och retoriska (hypotetiska) 
frågor. Man kan också, med Herman, säga att endast en mindre del av det 
som formuleras på uttrycksplanet är sant i en referensvärld. Detta blir sär-
skilt uppenbart om vi tänker oss att referensvärlden motsvarar den autentiska 
verkligheten i 1970-talets Kampuchea. Större delen blir då endast sant i nå-
gon av flera (alternativa) möjliga världar. Ett sådant skrivsätt skapar en in-
byggd osäkerhet som påminner om att scenen bygger på gissningar. De 
retoriska frågorna i början och slutet gör hela avsnittet till en sorts hypote-
tiskt experiment. Samtidigt inbjuder det läsaren till delaktighet; en narrativ 
inlevelse blir möjlig, inte med karaktärerna men med berättaren i hans försök 
att fånga det förflutna. Sammantaget flätas säkert in i osäkert, fakta ackom-
panjeras av aningar. Observera också att det tvivel och den dissonans som 
uppstår här är knuten till en heterodiegetisk berättare, medan tidigare cite-
rade avsnitt ur Pol Pots leende är homodiegetiskt berättade. 
     Ibland blir den poetiska svindeln av ”det-kanske-möjliga” extra stark hos 
Fröberg Idling, som när den upplevande reportern kommer till en krokodil-
farm de fyra svenskarna besökte 1978. Kanske blickade Jan Myrdal och hans 
medresenärer ner på samma bestar som han själv? I scenen har han fått veta 
av en biljettförsäljerska att krokodilerna kan bli 80 år gamla.  

Jag går tillbaka och blickar ner på högarna av reptiler. En av dem kryper fram 
mot mig och lyfter huvudet, fixerar mig med uttryckslösa ögon. Vita och gula 
fjärilar fladdrar av och an. 

Jag tänker att det alltså är möjligt att några av er låg här för drygt 25 år se-
dan också. Att allt har hänt medan ni har legat här och sett solen gå upp och 
ner bortom betongmurarna. Siluetterna av alla dem som stått där jag står och 
sett på er. 

Ett särskilt stort exemplar går långsamt mot dammen. Den måste vara ur-
gammal. Ett fult ärr löper över ödlans skalle, ena ögat saknas. 

Vad ska jag göra med den här erfarenheten? Konstatera att revolutionerna 
kommer och går, blott Krokodilen består?434 

 
En hypotetisk fokalisation i Hermans mening uppstår genom ordvalen ”möj-
ligt” i andra stycket och ”måste” i tredje stycket. Dessutom framträder draget 
av tankeexperiment i texten genom sista styckets retoriska fråga, följd av det 
i sin tur frågande liksom hypotetiska svaret. Till sist blir krokodilen som 
företeelse en sorts hypotetisk länk mellan den upplevande reportern, den 
berättande reportern och dem vars historia berättaren försöker att berätta. 
Den blir också en gestaltande detalj för hela projektets omöjlighet; den histo-
ria som den upplevande reportern skulle vilja berätta låter sig inte berättas.  

                                                        
434 Ibid., s. 370–371. 
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Detta totala ifrågasättande leder till alternativ dissonans, om man tänker 
sig att det är reportern på plats som ifrågasätter sin framtida förmåga att be-
rätta, och dissonans, om man i stället tänker sig att de retoriska frågorna på 
slutet återspeglar berättarens retroaktiva uppgivenhet. Det hypotetiska insla-
get blir här en viktig ingrediens i konstruktionen av den relativa auktorisa-
tion som en tvivlande berättare enligt Doležel kan erövra. Som tidigare 
nämnts menar jag att principen bör vara överförbar på en upplevande repor-
ter som ifrågasätter den kommande berättelsen. I båda fallen av ifrågasät-
tande ökar – skenbart paradoxalt – regissörens och reportagets trovärdighet 
och den möjliga inlevelsen i ”andra karaktärer” på det sätt som illustreras av 
diagram 3 (se 3.4.4).  

3.5.4 Stilistisk dissonans och disnarration 
Jag vill avsluta det här kapitlet med ännu ett exempel ur Stig Dagermans 
Tysk höst och reportaget ”Retur Hamburg”. Exemplet är inplacerat som ”stil-
istisk dissonans” i diagram 3 i avsnitt 3.4.4. Här tangerar narrativiteten ett 
antal av de stilgrepp som jag hittills har berört. Dissonans, har jag visat, kan 
vara ett redskap för regissören att förskjuta berättarperspektivet och skapa 
narrativ inlevelse i någon annan än reportern. Jag har också visat hur samma 
effekt kan uppnås i konsonanta förstapersonsreportage, till exempel genom 
att den upplevande reportern själv uppträder på ett medkännande sätt, som i 
Erik de la Regueras reportage om migranten Norma (se 3.2.2). ”Retur Ham-
burg” intar en intressant mellanställning. Å ena sidan är förhållandet mellan 
den upplevande och den berättande reportern konsonant. Å andra sidan sätter 
regin igång dissonanta krafter i texten, men av en annan karaktär än hos Za-
remba eller Fröberg Idling. Frågan är hur det går till. 
     I reportaget åker reportern med ett överfullt tåg till Hamburg. Ombord 
finns också 16-årige Gerhard, en pojke som har flytt från Tysklands Sovjet-
ockuperade zon och drömmer om att ta sig med båt till ”Amerika”. Textens 
regissör ger reportern och Gerhard varsin huvudroll. I en scen före tågets 
avgång ber Gerhard reportern om pengar till en biljett (nyckelord och nyck-
elfraser som upprepas har kursiverats av mig): 

 
– Amerika. 
– Bitte? 
– Amerika? 
– Jawohl.  
Och det är ingen tvekan längre. Pojken vill till Amerika och det är ingen-

ting att göra åt det. Ingenting annat än att skaka på huvudet och hjälplöst se 
upp i det trasiga takets moln av järn i mörkret högt ovanför oss. Men pojken 
som vill att jag skall hjälpa honom över till Amerika böjer sig snabbt ner över 
min lilla amerikanska kappsäck och smeker den retsamt över ryggen. 

– Du jobbar för die Amis! 
– Nej. 
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– Doch!     
Det blåser hårt på den sydtyska stationen. 
[...] 
Om jag jobbar för amerikanerna? Jag förklarar allting för pojken i den ut-

tjänta soldatrocken och soldatmössan, en nederlagets mössa, stukad och djupt 
nerdragen i pannan. Han blir ivrig och hänsynslös och säger att jag måste 
hjälpa honom. Han ser på den amerikanska kappsäcken som en uppenbarelse, 
en segerns kappsäck med stinn buk och blänkande beslag. [...] 

Jag lånar honom pengar till en biljett till Hamburg. Till Hamburg vill han 
komma åtminstone, han tror att det går båtar från Hamburg till Amerika, bå-
tar att hoppas på.435 

 
När tåget är framme i Hamburg slår de två inledningsvis följe. Reportaget 
avslutas: 

Vi går i kylan en bit, Gerhard och jag. Sen måste vi skiljas framför hotellet 
med skylten No german [sic!] civilians. Jag skall gå in genom svängdörren 
och komma in i en matsal med glas och vita dukar och en läktare för musiken, 
som spelar ur Hoffmans Erzählungen om kvällarna. Jag skall sova i en mjuk 
säng i ett varmt rum med rinnande varmt och kallt vatten. Men Gerhard 
Blume fortsätter ut i Hamburgs natt. Han går inte åt hamnen en gång. Och det 
är ingenting att göra åt det. Inte ett förbannat dugg.436 (Mina kursiveringar.) 

 

De två utdragen är konsekvent fokaliserade genom reportern, och Gerhard 
ses genom hans ögon. Ändå inbjuder texten till narrativ inlevelse i pojken. 
Vad beror det på? Berättarens stil är reflexiv, problematiserande. Men den 
dissonans som uppstår beror inte på att den berättande reportern kritiserar 
den upplevande reportern eller sin egen berättelse. I stället skulle man kunna 
tala om en stilistisk dissonans, där den upplevande reporterns funktion blir 
att som kontrast belysa Gerhards ofrihet. Denna funktion uppnås genom en 
samverkan mellan urval och språkliga medel. Urvalet innebär att det är Ger-
hard som vi i reportaget som helhet får veta något personligt om, inte repor-
tern. Språkfigurerna gör texten patosfylld. De består bland annat av 
ofullständiga satser samt upprepningar och variationer av nyckelord och 
nyckelfraser på vissa teman (se mina kursiveringar). Här bidrar även de ge-
staltande detaljer som jag tidigare har pekat på (se 3.5.2), ”segerns kapp-
säck” och ”nederlagets mössa”. Dessa understryker kontrasten mellan 
valmöjligheterna för reportagets två huvudpersoner. Slutscenen blir till ett 
crescendo över att lika fri som reportern är att röra sig som han vill, lika 
begränsad är Gerhard av efterkrigspolitik och fattigdom.  

Att allt detta alstrar narrativ medkänsla med Gerhard är självklart. Men 
dessutom vill jag hävda att den stilistiska dissonansen medför en narrativ 
inlevelse som inte enbart är en sidoprodukt av medkänslan. Dissonansen 
                                                        
435 Dagerman, s. 121–123. Inledningen till denna scen citerades även i 1.1. 
436 Ibid., s. 132. 
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fungerar på ungefär samma sätt som en medelstark dissonans utgående från 
en berättande reporter (se diagram 3 i avsnitt 3.4.4). Den medför att läsaren 
erbjuds att dela Gerhards känsla av uppgivenhet när han inte ens går mot 
hamnen.  
     En märklighet i texten är att läsaren varken får inblick i den upplevande 
reporterns eller Gerhards känslor. Gerhard knyter till sig läsarens narrativa 
engagemang, men bortsett från de inledande, korthuggna replikerna är allt vi 
får veta om honom formulerat av berättaren. Texten är alltså inte mimetisk 
vad gäller Gerhards eget sätt att uttrycka sina känslor. Vad som kanske är än 
märkligare är att texten inte heller är mimetisk i förhållande till den upple-
vande reportern. Även hans tankar och känslor i stunden är huvudsakligen 
utelämnade. I stället måste vi lita till de yttre förlopp som återges och till 
berättarens formuleringar, med undantag för indirekt anföring på ett par stäl-
len, liksom till hans kunskap. Så är det till exempel uppenbart i reportagets 
citerade slutstycke att texten, trots sin homodiegetiska berättare, är icke-
fokaliserad. Det visar sig genom att berättaren, till skillnad från den upple-
vande reportern, vet vad som kommer att ske (uttrycks genom de två ”Jag 
skall”).  

Jag landar i slutsatsen att Dagermans sätt att berätta inte enkelt går att 
placera in på en skala mellan konsonans och dissonans. Den narrativa inle-
velsen styrs över huvud taget inte av fokalisation/perspektiv i Genettes me-
ning. I stället förmedlas en känslomässig inlevelse nästan enbart genom 
stilmedel. Ett skenbart fokus på ögonblicket (konsonans) visar sig vara ett 
retrospektivt fokus trots allt – eller snarare: ett stilistiskt fokus, ett fokus som 
med stilistiska medel alstrar narrativ inlevelse i Gerhard utan att höra hemma 
i vare sig upplevelsens eller berättandets ögonblick. Detta innebär att posi-
tionen i diagram 3 noga räknat borde understödjas av en annan dimension än 
de två, som för övriga utplacerade texter styr sambanden mellan berättande 
och upplevelse. En sådan dimension blir åtkomlig för analys om man utgår 
från kognitiv narratologi, där man antar att människor påverkas mentalt av 
berättelser och berättande på ett bredare och mer mångfacetterat sätt än 
strukturalister kan beskriva. 
     Ännu ett stildrag i ”Retur Hamburg” är värt att ta upp. Det har vissa berö-
ringspunkter med hypotetisk fokalisation, men inte på en stilistisk utan sna-
rare en dramaturgisk nivå. Vi har sett vilken betydelse urvalet har för hur 
inlevelse skapas. Men även vad man skulle kunna kalla icke-urvalet kan 
spela roll. I Narrative as Theme för Gerald Prince resonemang om the dis-
narrated, disnarration eller det icke-berättade.437 Han delar in begreppet i 
sådant som väljs bort för att det inte passar in i berättelsens dramaturgi (the 
unnarrated, det oberättade) och sådant som väljs bort för att det är ointres-
sant eller inte passar att berätta enligt vissa koder, till exempel sociala (the 
unnarratable, det oberättbara).  
                                                        
437 Prince, 1992, s. 28–38. 
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En tredje kategori är the unrealized, det icke-realiserade. I det fallet kan 
regissören låta karaktärerna uttrycka sina drömmar om det-inte-inträffade. 
Sammantaget menar Prince att allt som av olika anledningar inte berättas 
ändå, eller kanske just därför, kan ha en betydelse: ”the insistence with 
which the disnarrated appears in countless ‘natural’ narratives (narratives 
occurring more or less spontaneously in everyday conversation) as well as in 
fictional and historical discourse points to its narrative pertinence and signif-
icance.”438 Det som inte berättas sätter ändå sina spår. 

I ”Retur Hamburg” menar jag att de här spåren utgör berättelsens funda-
ment. I själva verket är hela reportaget ett drama som byggs upp kring vad 
som inte händer. Direkt efter den korta, inledande dialogen slås förutsätt-
ningen och därigenom dramaturgin fast: ”Och det är ingen tvekan längre. 
Pojken vill till Amerika och det är ingenting att göra åt det. Ingenting annat 
än att [...]” 

 Resan på väg mot det-som-inte-kommer-att-förverkligas skildras sedan 
detaljerat. De två sista meningarnas ödesdigra upprepning från inledningen 
beseglar Gerhards öde: ”Han går inte åt hamnen en gång. Och det är ingen-
ting att göra åt det. Inte ett förbannat dugg.” Läsaren erbjuds inte bara narra-
tiv inlevelse i Gerhard via konstruktionen intressefokus (det skulle vara i 
läsarens och den upplevande reporterns intresse att Gerhard lyckades komma 
ombord på ett fartyg). Upprepningen av ”inte” och ”ingenting” bjuder oss 
också att dela berättarens känsla av hopplöshet över att den upplevande 
reportern inte kunnat göra någonting för pojken. Berättaren har alltså inte 
kunnat berätta den berättelse han hade önskat. 

Den genomgående negation som präglar hela texten bär samtidigt på sin 
hypotetiska motsats: I en annan, möjlig värld skulle Gerhard ha kunnat 
komma ombord på ett fartyg som tagit honom till det hägrande landet i väst. 
Det narrativa engagemanget – medkänsla och inlevelse – närs av bandet 
mellan det som sker och det som skulle kunna ske. 
     Sammantaget blir resultatet att en komplex litterär teknik används i det 
journalistiska uppdragets tjänst för att styra läsarens narrativa inlevelse bort 
från reportern, bort från den som vittnar.  

3.5.5 Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag undersökt hur en rad medel kan användas för att 
styra konstruktionen av narrativ inlevelse och narrativ medkänsla i repor-
tage. I samtliga fall rör det sig om något annat än narrativa strukturer. Hit 
hör urval av miljödetaljer och bakgrundsinformation; hypotetisk fokalisa-
tion; disnarration samt språklig stil i form av bildspråk, reflektorisering, be-
rättarironi och stilistisk dissonans.  

                                                        
438 Ibid., s. 34–35. 
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”Urval” syftar på vilka detaljer som återges ur en gestaltad miljö och vad 
vi alls får veta om sakförhållanden. Det spelar också roll i vilka sammanhang 
och i vilken ordning informationen ges. Både urval och skapade tidssamband 
kan, har jag visat, påverka vem läsaren lever sig in i. En sådan påverkande 
effekt kan uppstå utan att höra ihop med den rådande fokalisationen.  
     Bildspråk och reflektorisering är andra sätt att beröra läsaren känslomäss-
igt. Inte heller dessa stilgrepp har något med fokalisation i Genettes mening 
att göra. Bildspråk, med sin blandning av diegetisk och mimetisk framställ-
ning, kan uppfattas som en sorts minigestaltningar som kan förmedla ett 
budskap implicit. Reflektorisering innebär att karaktärers ordval ”ekar” i 
berättarens formuleringar, men utan att de är kopplade till att dessa karaktä-
rer samtidigt agerar, tänker eller känner något i den aktuella textpassagen. 
Stildraget uttrycker en sorts allmän mening inom berättelsen och kan före-
komma tillsammans med en underton av ironi eller medkänsla. Det motsva-
rar ungefär den variant av efferent perspektiv som inte är kopplad till en 
scen.  

Berättarironi är ännu ett stilmedel som kan öka läsarens engagemang för 
reportagets ämne och reporterns ärende, medan stilistisk dissonans, i form av 
stilfigurer samt kontraster i språk och innehåll, kan användas för att belysa 
en karaktärs situation och på så vis förmedla narrativt engagemang. 
     Hypotetisk fokalisation i David Hermans mening kan fungera engage-
mangsskapande. Förhållandet mellan det som uttrycks i berättelsen och det 
som är sant i en referensvärld blir då vagt. Berättaren kan, genom språkliga 
medel, förmedla möjlig narrativ inlevelse i en karaktär via tankeexperiment 
som gör fokalisationen mer eller mindre hypotetisk. En annan variant av 
hypotetiskt berättande kan uppstå i dissonanta texter där berättaren använder 
retoriska frågor för att skapa osäkerhet kring det som berättas likaväl som för 
att peka på tänkbara möjligheter för vad som har hänt eller skulle kunna 
hända. I just journalistiska berättelser kan även alternativ till faktiska skeen-
den presenteras så att de till sitt innehåll framstår som hypotetiska. När be-
rättaren antyder flera tänkbara versioner av det som återges signaleras en 
ödmjukhet som kan stämma till eftertanke, samtidigt som läsarens fantasi 
och inlevelseförmåga ges fritt spelrum.  
     Med hjälp av disnarration – att göra det som inte berättas betydelsebä-
rande – kan till sist regissören möjliggöra läsarens narrativa inlevelse genom 
att förmedla karaktärers drömmar och önskningar så att dessa kontrasteras 
mot det som sker i berättelsen. 
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Del 4. Typer av reportageberättande  

 
I del 2 och del 3 av avhandlingen har jag kartlagt narrativa strukturer inom 
reportagegenren. Detta har skett genom teoretiska diskussioner understödda 
av exempelanalyser på reportagetexters mikronivå. Jag har undersökt aspekt 
för aspekt av reportagets narrativitet för att beskriva vad som förenar alla 
reportage och vilka skillnader man kan hitta mellan olika traditioner, ibland 
mellan enskilda texter, ibland mellan reportage och fiktionsberättelser. Med 
det syftet har jag systematiserat olika reporterroller; släktskapet mellan re-
portaget, uppfattat som berättelse, och realismens fiktionsberättelse; på vilka 
sätt röst och perspektiv kan samspela samt hur berättarens synlighet kan få 
olika konsekvenser i texten. Jag har också, med en kognitionsnarratologisk 
infallsvinkel, beskrivit variationer i innehållsurval liksom stilmedel. En röd 
tråd genom framför allt del 3 har varit hur narrativiteten och stilen blir enga-
gemangsskapande. I denna avslutande del görs en indelning av reportagetext 
med utgångspunkt från en makronivå i texten.  

En reporter har alltid uppdraget att först ta reda på något och sedan berätta 
om det. Ibland är det en sakfråga som ska belysas, ibland andra människor, 
inom reportagegenren ofta både och. Eftersom reportern själv är budbäraren 
måste han (eller hans regissör) förhålla sig till sin egen roll i texten: Vill han 
synas som en tydlig avsändare, kanske även deltagare, vill han endast 
skymta eller vill han inte synas alls? Inom nyhetsjournalistik är frågan, for-
mulerad på det här viset, en icke-fråga. Enligt praxis berättas en nyhetsarti-
kel alltid heterodiegetiskt och skenbart objektivt. Endast textens byline 
avslöjar upphovspersonen.  

Reportagegenren tillåter öppen subjektivitet och erbjuder desto fler möj-
ligheter, även när det gäller formen för hur innehållet representeras. I del 4 
upprättas en reportagegenrens typologi genom att genren delas in i fem typer 
av berättande, med utgångspunkt i det representationella förhållandet mellan 
kontext och text. Inom tre av typerna är det centrala förhållandet mellan den 
fysiska reportern, i form av hur underlaget till texten har samlats in, och den 
reporter som syns eller inte syns i textens scener (textens reporterroll, i första 
hand den upplevande reportern). Inom två av typerna poängteras i stället 
förhållandet mellan den fysiska reportern, i form av hur underlaget till texten 
har samlats in, och hur detta underlag (verkliga händelser samt verkliga per-
soners tankar och känslor) representeras. Variablerna har alltså bestämts av  
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om den fysiska reportern varit på plats i reportagemiljön eller inte samt om 
reportaget berättas homodiegetiskt eller heterodiegetiskt. De fem typerna av 
reportageberättande är: 

 
• det rekonstruerande reportaget  
• det retuscherande reportaget  
• det reducerande reportaget  
• det framhävande reportaget  
• det röstgivande reportaget  

 
Beteckningarna ska förstås som att de namnger vad varje typ av reportage 
gör. Reportagetexten blir alltså en agent som: rekonstruerar (händelser samt 
människors tankar och känslor), retuscherar bort (en upplevande reporter), 
reducerar (hur mycket en upplevande reporter syns), framhäver (hur mycket 
en upplevande reporter syns) och ger röst (åt människor som med egna ord 
får berätta vad de har upplevt). Typerna presenteras i denna ordning till-
sammans med illustrerande analyser av utdrag ur reportage. I det samman-
hanget återkommer analysaspekter från avhandlingens del 2 och del 3 för att 
nu sättas in i ett större sammanhang. Utmärkande narrativa drag pekas ut, 
samtidigt som varje typ av reportage placeras in i en tidskontext. 

Fem typer av reportageberättande

Den fysiska reportern
har inte varit på plats

Den fysiska reportern
har varit på plats

Reportaget berättas
homodiegetiskt

Reportaget berättas
heterodiegetiskt

Det framhävande
reportaget

(tydligt synlig upp-
levande reporter)

Det reducerande
reportaget

(mindre synlig upp-
levande reporter)

Det röstgivande
reportaget

(en annan karaktär än
reportern ges röst)

Det rekonstruerande
reportaget

(scener och förlopp
är rekonstruerade)

Det retuscherande
reportaget

(reportern har
retuscherats bort)

Diagram 4
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I kapitel 2.4 fördes återkommande resonemang om det klassiska reporta-
get, som domineras av ett afferent perspektiv och illusionen om ett samtidigt 
berättande. Det klassiska reportaget är, i enlighet med Elvesons genredefini-
tion, till sitt grundläggande väsen konsonant – antagligen för att det hör till 
idén om ett journalistiskt ögonvittne att rapportera till en publik i en skenbart 
så direkt form som möjligt. En motpol utgörs av den tradition där en disso-
nant attityd har dragits till sin spets. Här problematiserar berättaren och/eller 
en upplevande reporter – oftast i homodiegetisk form – varje ansats till enkla 
svar och en enhetlig berättelse liksom sin egen möjlighet att berätta och/eller 
undersöka.  

Samtliga fem typer av reportage kan kombineras med olika grader av 
konsonans respektive dissonans, och avhandlingen avslutas med att en kon-
sonant och en dissonant reportagetradition sätts in i varsitt tidsperspektiv. I 
det sammanhanget argumenterar jag emot ett av de centrala påståendena i 
Anna Jungstrands avhandling Det litterära med reportaget. Jag intar då 
ståndpunkten att 1900-talsreportaget övergripande inte utmärks av disso-
nans. 

 

4.1 Det rekonstruerande reportaget  
Gemensamt för typen rekonstruerande reportage är att en upplevande repor-
ter inte har varit på plats i de scener som gestaltas och att dessa därför blir 
sekundärt vittnande. I stället dramatiserar textens regissör vad den fysiska 
reportern har fått veta genom att ha samlat in ett skriftligt underlag och/eller 
ha intervjuat personer som har deltagit i de skildrade händelserna. Som tidi-
gare nämnts blir möjligheten att verifiera det som gestaltas svagare än i pri-
märt vittnande reportage.  
     Texten berättas heterodiegetiskt. Ibland är det yttre intryck och händelse-
förlopp som rekonstrueras, ibland människors tankar och känslor. Denna typ 
av reportage kan därför skifta mellan extern fokalisation, intern fokalisation 
med inblick i en av karaktärerna och ett icke-fokaliserat, allvetande berättar-
perspektiv. Ofta förekommer alla tre varianterna i samma text. Den interna 
fokalisationen kan ta sig flera uttryck, vanligt är fri indirekt anföring, som i 
det tidigare citatet ur new journalism-reportern Truman Capotes In Cold 
Blood (1965): ”He was annoyed. Annoyed as hell. Why the hell couldn’t 
Perry shut up?”439 

                                                        
439 Capote, s. 115. 
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     Det rekonstruerande reportaget har till stor del sina rötter i just new 
journalism. Som tidigare nämnts började ett antal framträdande reportrar i 
1960-talets USA experimentera med sättet att berätta. En utgångspunkt var 
att journalistik borde kunna läsas som skönlitterära berättelser och att report-
rar borde kunna klä ett verkligt innehåll i en litterär form. Stilgrepp som 
scenisk framställning, dialog och inblickar i människors medvetanden bör-
jade tillämpas mer konsekvent. Framför allt det sistnämnda hade varit ovan-
ligt tidigare. Reportrar började dessutom gestalta i scenisk form inte bara 
sådant de själva hade bevittnat utan även sådant intervjuade personer hade 
berättat för dem. Denna rekonstruerande typ av reportage hör till den realist-
iska grenen av new journalism, som även rymmer texter där en upplevande 
reporter har retuscherats bort.  
     Capotes In Cold Blood lanserades som dokumentärroman (non-fiction 
novel) och har kommit att lyftas fram som ett tidigt exempel på ER eller 
realism (se 3.4.2). Den återger den autentiska berättelsen om hur en hel fa-
milj rånmördades på landsbygden i Kansas. Capote följde de två mördarna 
under de fem år de satt fängslade fram till att de avrättades. Han gjorde 
också en grundlig research bland skriftliga källor samt intervjuade en rad 
personer med anknytning till offren. På så vis fick han underlag till att dra-
matisera brottet och dess efterverkningar. I texten återges scener och händel-
seförlopp i en sekundärt vittnande form. Samtidigt finns fragment av en 
ursprunglig (primärt vittnande) intervjuscen kvar, ibland i form av direktcitat 
inom citationstecken, kursiverade av mig i följande exempel: ”When Perry 
said, ‘I think there must be something wrong with us’, he was making an 
admission he ‘hated to make’. After all, it was ‘painful’ to imagine that one 
might be ‘not just right’ – particularly if whatever was wrong was not your 
own fault but ’maybe a thing you were born with’”.440 (Den inledande repli-
ken inom citationstecken är del av en rekonstruerad scen och därför inte 
primärt utan sekundärt vittnande.) 
     Ett modernare amerikanskt exempel på ER-grenen inom new journalism 
hittar jag i Isabel Wilkersons Pulitzerpris-vinnande reportage ”Angela 
Whitiker’s Climb” från 2005. Här finns rekonstruerade scener inklusive dia-
log; en bitvis allvetande berättare som är obunden av huvudkaraktärens deik-
tiska centrum; inblickar i både huvudkaraktärens och andra karaktärers 
tankar och känslor samt infogade direktcitat eller hänvisande referat som bör 
härstamma från den intervjuscen där reportern har varit närvarande. I föl-
jande utdrag syftar det inledande ”He” på en ny partner till huvudkaraktären 
Angela Whitiker och Nicolas är hennes son:  

 He took it upon himself to correct the behavior of the younger children and 
pick them up from school. That had been Nicholas’s job for all of his short 
life, and, as his mother recalled, he did not take displacement well. First, she 

                                                        
440 Ibid., s. 118. 
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said, he figured he would scare his rival away. He stole his clothes, talked 
back, came in late.  
     It would only be a matter of time before this man would go the way of all 
the other men, Nicholas thought. But Mr. Allen did not leave. And the sweet 
little boy who had been the father of his family went out and found a new 
family in the streets. The drug dealers were more than willing to take him and 
put him to work. Before long, Ms. Whitiker discovered that her 12-year-old 
Nicholas was a lookout for the dealers. 441 

 
Just det här citatet innehåller ingen rekonstruerad yttre scen, däremot ett 
rekonstruerat händelseförlopp filtrerat genom den primära källan, Ms. 
Whitiker, och en rekonstruktion av vad några personer har tänkt. I stället för 
att gestalta avsnittet sceniskt/mimetiskt har regissören valt att återge det hu-
vudsakligen diegetiskt. Den allvetande berättaren tycks förmedla sin version 
av ett händelseförlopp, skenbart på samma sätt som i det tidigare återgivna 
citatet ur Jan Guillous ”Gåtan Kröcher” (se 3.4.3, där det bland annat heter: 
”Han var en skräckslagen och ovanligt barnslig 22-åring som kom till Sve-
rige på flykt undan sin egen rädsla för att ’handla’”). 
     Vid en närmare läsning kan vi dock konstatera en viktig skillnad mot 
Guillous reportage. Här signaleras implicit en primär intervjuscen. Vi ser 
detta i uttrycken ”as his mother recalled” och i ”First, she said, he figured”. 
Både ”recalled” och ”said” syftar troligen på vad som ägde rum i det ögon-
blick då den fysiska reportern intervjuade Angela Whitiker. I den citerade 
passagen hittar vi också det stildrag som Fludernik kallar reflektorisering; 
”the sweet little boy”, kanske också ”the father of his family”, är troligen den 
intervjuade moderns formulering som i form av generaliserande uttryck om 
sonen tycks gå igen i berättarrösten. Sammantaget skapas en närhet i form av 
viss narrativ inlevelse i textens huvudkaraktär utan att regissören behöver 
fokalisera henne internt i Genettes mening. I stället uppstår ett delvis efferent 
perspektiv genom att delar av texten vetter mot hennes formuleringar. En 
sådan närhet saknas i Guillous reportage, som inte heller bygger på inter-
vjuer med Kröcher själv. 
     Utöver symbiosen mellan berättarens röst och Angela Whitikers efferenta 
perspektiv skymtar två Genetteskt interna perspektiv, dels genom sista 
styckets inblick i tolvårige Nicholas tankar (de två första meningarna), dels 
genom samma styckes ytliga inblick i några narkotikalangares bedömningar 
(näst sista meningen). Man kan säga att den porträtterade Angela Whitikers 
känslomässiga perspektiv via reflektorisering utgör en sorts fond för en yttre 
blick på henne, sonen Nicholas inre erfarenhet och langarnas cyniska över-
väganden. Vi kan också konstatera att texten är dissonant gentemot Nicholas 
(berättaren har efterhandskunskap om att det inte gick som Nicholas trodde) 
men konsonant gentemot Angela Whitiker. I Guillous reportage är berättaren 
dissonant gentemot huvudkaraktären Kröcher. 
                                                        
441 Isabel Wilkerson, ”Angela Whitiker’s Climb”, The New York Times, 12.06.2005.  
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     Enstaka rekonstruerade scener är i dag ett etablerat berättargrepp i väst-
världens litterära journalistik. Många reportrar väljer att varva scener som de 
själva har observerat med att dramatisera kortare episoder som bygger på 
andrahandsinformation. Så gör till exempel de la Reguera i det tidigare cite-
rade reportaget om migranten Norma (se till exempel 3.1.2). Att konsekvent 
genom en hel text använda rekonstruktion är dock uppskattningsvis fortfa-
rande vanligare i USA än i Europa. Men europeiska företrädare finns för det 
här sättet att berätta. I den tidigare citerade reportageboken Bokhandleren i 
Kabul av norska Åsne Seierstad växlar regissören till exempel mellan scener 
där en upplevande reporters närvaro har retuscherats bort och längre scener, 
ibland hela kapitel, som är rekonstruerade (se 3.1.1.). Seierstad tillämpar 
rekonstruktion även i sin bok om massmördaren Anders Behring Breivik, 
vars uppväxt hon dramatiserar utan att ha träffat honom själv.  
     Bland svenska reportrar som har berättat genom rekonstruktion kan näm-
nas bland andra Jan Guillou, Peter Kadhammar, Anders Sundelin, Johanna 
Bäckström Lerneby, Elinor Torp, Niklas Orrenius och Måns Mosesson. I 
reportage som publiceras i tidskriften Filter är detta ett vanligt sätt att be-
rätta.  

Jag har tidigare citerat ur Lena Sundströms reportage om tsunamin i Syd-
ostasien 2004, där rekonstruktion används. På ett liknande sätt gestaltar re-
gissören yttre och inre scener i Sundströms reportagebok Spår från 2013. 
Boken återberättar hur det gick till när reportrarna Fredrik Laurin, Joachim 
Dyfvermark och Sven Bergman 2001 avslöjade historien bakom att två män 
skickades i ett CIA-plan direkt från Bromma till att fängslas och torteras av 
egyptisk säkerhetstjänst. I följande avsnitt syftar ”Alzery” på Mohammed 
Alzery, en av de två fängslade männen, och ”Kjell” på Kjell Jönsson, Al-
zerys advokat: 

De hade åkt ut till pyramiderna på eftermiddagen. Kjell hade gått omkring 
med en skjorta över huvudet för att inte bränna sig. 
     De försökte spela sin roll som turister. Köpte vykort och engångskameror, 
och blev uppvaktade av en massa försäljare, eftersom de i princip var de enda 
turisterna där. Anna blev upptvingad på en kamel, och Kjell sur när de av-
krävdes på pengar för ett kort på Anna och kamelen. 

[…] 
Ingen av dem visste riktigt vad som väntade.  
Sedan den där dagen då telefonsamtalet hade brutits, hade Kjell aldrig 

kunnat fråga Alzery om vad som hade hänt. Det hade funnits utsmugglade 
underrättelser, berättade han för Fredrik när de var ensamma. Meddelanden 
som hade satt Kjell i en fruktansvärd sits när han fick dem i sin hand, somma-
ren 2002. De skulle förstöras, stod det. Ingen fick veta att de fanns, eller hur 
de hade kommit till Sverige, eftersom det fanns människor som hade tagit ris-
ker för att föra ut dem.  

Meddelandena handlade om tortyr, och andra fruktansvärda saker som 
Kjell hade burit ensam på under snart två års tid.  
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     ”Jag kunde inte berätta det, och gå ut med det, för då skulle han riskera 
ännu värre. Så det gick inte va. Jag kunde inte.” 
     För första gången skulle Kjell nu kunna fråga Alzery själv.442 

 
I exemplet kan vi inte ana någon intervjusituation, som hos Capote och Wil-
kerson. Direktcitatet av vad Kjell Jönsson har sagt hör antagligen hemma i 
den scen där han samtalar med Fredrik Laurin. Texten blir därför rakt ige-
nom rekonstruerad och sekundärt vittnande. Regissören har gjort berättaren 
allvetande. Visserligen är det främst Kjells tankar och känslor som läsaren 
får tillgång till, vilket skulle kunna peka mot intern fokalisation genom Kjell. 
Styckena som återger när Kjell och Fredrik är ensamma innehåller dock även 
inslag av Fredriks perspektiv genom att det som Kjell berättar redan är känt 
för Kjell själv och därför måste vara riktat till Fredrik (afferent perspektiv, 
”som uppfattat” av Fredrik, gäller både den direkta och den indirekta anfö-
ringen).  Dessutom signalerar berättarens ödesmättade mening ”Ingen av 
dem visste riktigt vad som väntade.” inblick i alla tre karaktärerna. 
     Passagen rymmer både en rekonstruerad yttre scen (den inledande turist-
scenen); en antydd yttre scen (samtalet mellan Fredrik och Kjell); Kjells 
rekonstruerade inre perspektiv och ett rekonstruerat förlopp (telefonsamtalet 
som bröts, meddelanden som måste förstöras). I slutet av citatet förstärker 
regissören den narrativa inlevelsen i Kjell genom att hans deiktiska centrum 
understryks i sista radens ”För första gången skulle Kjell nu kunna fråga 
Alzery själv” (min kursivering).443  
     Sundströms tidigare citerade reportage om tsunamin är genomgående 
konsonant. I citatet ur Spår antyds visserligen att berättaren inte är begränsad 
till ögonblicket: ”Ingen av dem visste riktigt vad som väntade.” Detta skulle 
dock kunna vara ett enkelt konstaterande och måste inte innebära att berätta-
ren vet vad som kommer att hända. I övrigt ligger även denna heterodiege-
tiskt berättade passage nära karaktärernas upplevelse och den bör som helhet 
därför betraktas som huvudsakligen konsonant.  
     Amerikansk new journalism var motorn som drog igång och etablerade 
rekonstruktion som journalistisk metod. Ändå kan man hitta äldre exempel, 
både i och utanför den amerikanska journalistiken. Så här inleds Sten Brexe-
lius reportage ”De arbetar under jorden”, om gruvarbetare i Kiruna 1950: 

Det är likadant varje måndag, det är likadant varenda gång man skall på ett 
nytt skift, man kan inte sova ordentligt. Vaknar flera gånger på natten och stir-
rar på väckarklockan.  

                                                        
442 Lena Sundström, Spår (2013), Stockholm: Månpocket, 2014, s. 60–61. 
443 Konstruktionen att ”nu” står tillsammans med ett verb i preteritum är ett stildrag som jag 
tidigare har pekat på. Enligt Käte Hamburger är det ett tecken på fiktion. Enligt Sylvia Adam-
son är det ett tecken på att en journalistisk berättelse är ”empatisk”, vilket här bäst torde över-
sättas med ”som förmedlar narrativ inlevelse”, se Adamson, 2001, s. 95. 
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Nu lyser den med gröna visare på halv fem. Göte Lindström sträcker ut 
armen och trevar efter kläppen och stänger av ringningen.  

 – Så slipper hon vakna, tänker han och tittar ut genom fönstret som har 
isat igen lite på nedre delen av rutan. Hos Strömsten är det mörkt, och hos 
Bergdals. Dom har ju eftermiddags men inte heller hos Jakobsson har dom 
tänt. Man kanske kan ligga ett tag till. Tills det tänds hos Jakobssons. Det bru-
kar vara lagom att gå opp då första vagnen far oppåt Loussavaara. Det märkte 
jag första veckan redan, och det har aldrig klickat.   

Och Göte Lindström lägger sej ner och lyssnar inåt mörkret efter spår-
vagnsrasslet och tittar ut genom fönstret bortåt Jakobssons där det är mörkt än.  

[...] 
Och sen han har tvättat av sej sömnen och fått på sej skinnjackan och 

druckit ett par koppar kaffe och kastat en blick på gårdagstidningen så är det 
tid att gå.  

– Men för faan, matlådan.  
Lindström tar fram den ur skåpet – falukorv och potatismos. Det blir grejer 

det framåt tiesvepet. Och mjölkflaskan, och smörgåspaketet – jaså ost idag – 
ner i unicaboxen.  

Och Frida sover och Göte släcker i köket och stänger dörren försiktigt efter 
sej.  

– Det är ju onödigt om hon vaknar så här tidigt …444 
 

I sin exposé över svenska sociala reportage använder Britt Hultén Brexelius 
text som exempel på hur ett reportage i Folket i Bild kunde se ut. Tidskriften 
grundandes 1934 med programförklaringen att vara ”[d]et arbetande folkets 
bild- och berättelsetidning”. Hultén kommenterar texterna i de första årgång-
arna med att det ”är de hederliga och duktiga människornas arbete som 
skildras och det sker i en blandning av socialrealism och folkhemsanda”. I 
Sten Brexelius reportage från 1950 finner hon detta ideal kompletterat med 
en bild av ”idealen vad gäller arbete, arbetskamrater, facklig medvetenhet 
och relationer mellan män och kvinnor som känns typiska för 50-talets ar-
betsklass”.445 
     Från en narratologisk utgångspunkt vill jag lägga till att regissören har 
rekonstruerat den citerade scenen och gestaltat den med intern fokalisation. 
Längre fram skildras arbetsdagens olika moment i gruvan i Kiruna. Då har 
en upplevande reporter varit på plats och visar sig i texten som ett iaktta-
gande vittne. Men i citatet är perspektivet helt och hållet Lindströms; den 
narrativa inlevelsen i honom blir stark. Detaljrikedomen i scenen, liksom 
valet av tempus (historiskt presens), tyder på släktskap med det klassiska 
reportaget och hjälper läsaren att följa Lindströms deiktiska centrum, hans 
”här och nu”. Det finns inga ”inklippta” repliker eller repliker riktade till en 
osynlig lyssnare, det vill säga inga drag som signalerar att detta är journali-
stik och inte inledningen till en roman eller en novell (se 2.4.1, om genrety-
                                                        
444 Sten Brexelius, ”De arbetar under jorden”, Folket i Bild, 29, 1950, citerad ur Britt Hultén, 
1995, s. 73–74. 
445 Britt Hultén, 1995, s. 79–83. 
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piska drag). Slutligen får vi läsare full tillgång till vad som pågår i en gruv-
arbetares huvud. Och detta alltså mer än ett decennium innan amerikanska 
reportrar gjorde en liknande teknik känd. 
     Texten är tydligt konsonant. Berättarens insats har av regissören reduce-
rats till att närmast kliniskt redovisa Lindströms kroppsrörelser i olika ögon-
blick (”sträcker ut armen”, ”lägger sej ner”, ”tar fram den ur skåpet”, 
”släcker i köket”) liksom att hans fru sover. Huvudpersonens tankar och 
känslor kläs i desto fler uttrycksformer. Redan de två inledande meningarna 
är ”som formulerade av” Lindström, men i en allmän generaliserad form 
som skulle kunna klassas som reflektorisering. Efter ett första pratminus 
följer inte vad Lindström säger utan vad han tänker. Vi får här något som 
liknar en inre monolog men ändå tycks rymma både sådant berättaren redo-
visar mer neutralt formulerat (”Hos Strömsten är det mörkt, och hos Berg-
dals”) och Lindströms eget ordval (”Dom har ju eftermiddags”; ”Man 
kanske kan ligga ett tag till”). Nästa replik skulle kunna vara något Lind-
ström säger högt till sig själv (”Men för faan, matlådan”). I slutet av citatet 
finns till sist två formuleringar i fri indirekt anföring (”Det blir grejer det 
framåt tiesvepet” och ” jaså ost idag”).  
     Ett spännande bevis för att rekonstruktion kan förekomma ännu längre 
tillbaka i tiden finner jag hos Egon Erwin Kisch, en av det moderna reporta-
gets förgrundsgestalter. I Kischs reportage ”Fallet generalstabschefen Redl” 
från 1913 kan man hitta en rad av de stilgrepp som blev vanliga i 1960-talets 
USA. Utöver fri indirekt anföring finns här dialog och en dramaturgi som 
byggs upp av cliffhangers. Reportaget, som jag tidigare har citerat helt kort 
ur (se 2.1.3), handlar om Alfred Redl, som var generalstabschef i Prag men 
visade sig ha varit dubbelagent och lämnat ut Österrike-Ungerns militärpla-
ner till Tsarryssland. Detta nystades upp steg för steg av ett antal personer 
och slutade med att generalen blev beordrad att begå självmord. Kisch lyck-
ades gräva fram så många detaljer om fallet att han kunde dramatisera avslö-
jandet till en berättelse som inte står en nutida spänningsdeckare efter. Jag 
avslutar min genomgång av det rekonstruerande reportaget med att citera ur 
detta reportage.  
     Först ska nämnas att reportaget rymmer några korta inslag av primärt 
vittnande, redovisade både i första och tredje person. Dessa är hämtade från 
intervjuer som den upplevande reportern gör och dyker upp först en bra bit 
in i berättelsen: ” – Av en låssmed? frågade jag chefen för underrättelsetjäns-
ten, Urbanski, som berättade för mig om denna sin tjänsteresa.”446 Låssme-
den visar sig vara en nyckelkälla till hela historien. Han har beordrats att 
bryta upp låsen till stabschefen Redls lägenhet. Han är också fotbollsspelare 
i ett lag som Kisch är lagkapten för, en omständighet som får sin speciella 
betydelse. Sambandet introduceras genom att berättaren omnämner den upp-
levande reportern i tredje person: ”Här inskjuter intervjuaren därför en per-
                                                        
446 Kisch i Ord och Bild, 1974: 1–2, s. 17. 
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sonlig betraktelse. Söndagen den 5 maj 1913 spelade Tyska Fotbollsklubben 
Sturm en match mot SK Union Holeschowitz i Prag.”447 Eftersom huvudbe-
rättelsen (jakten på Redl) just är på väg att kulminera läser man nyfiket vi-
dare för att få reda på vad en match mellan två amatörlag har att göra med ett 
av sin tids största spioneriavslöjanden. En tidens dissonans råder, eftersom 
berättaren på olika sätt signalerar att han har kunskap som kommer att få den 
upplevande reportern att längre fram överge sin förutfattade mening om var-
för inte låssmeden dök upp till fotbollsmatchen.  
     Reportaget i sin helhet är med andra ord handlingsdrivet och rymmer en 
spännande intrig, understödd av cliffhangers. I en sekundärt vittnande, re-
konstruerad scen har militärchefen just avslöjat sig genom att komma till ett 
postkontor för att hämta en poste restante-försändelse med en stor penning-
summa. Han ger sig iväg och följs efter av två poliser, som dock inte har 
någon bil (jag har kursiverat inslag av fri indirekt anföring och näraliggande 
stildrag): 

De rusade ut och skymtade där en resligt byggd herre som bakom sig slog 
igen dörren till en väntande bil med motorn igång. De såg bilen fara bort. Det 
var en droska. 
     Någon annan bil som hade kunnat uppta förföljandet hade de båda polisa-
genterna ej. Vad nyttade det dem att de hade uppfattat droskans registrerings-
nummer? Vad hjälpte det att de nästa dag kunde utfråga chauffören och få 
reda på varifrån och varthän turen hade gått? Främlingen hade säkert inte fa-
rit direkt till sin bostad! En förbrytare med sådana penningsummor i fickan 
stiger ut direkt på gatan eller in i ett portvalv och tar sedan en ny bil. Ett stod 
dock klart för de två polisagenterna: de skulle kunna utsättas för en disciplin-
undersökning, vars utgång stod utom allt tvivel. 
      Men i stället började en kedja av otroliga tillfälligheter – ett riktigt lycko-
skott – för polisagenterna och den österrikisk-ungerska försvarsmakten.  
      Medan de båda agenterna överlade sinsemellan [...] kommer en droska fa-
rande förbi Kolowratring. De läser registreringsnumret, det är samma bil som 
tjugo minuter tidigare har bortfört deras byte. De visslar och ropar och 
springer efter den. Bilen stannar. Den är tom. 
      – Vart körde Ni herrn från postkontoret? 
      – Till Café Kaiserhof. 
       [...] 
      När de tillsammans med chauffören stiger in på Café Kaiserhof sitter den 
föregående passageraren inte längre kvar. 
      De skyndar snabbt till närmaste taxistation. Jo, en herre med det utseendet 
har just farit iväg. Vart? Vi befinner oss i Wien och här finns det en som vet 
besked: hästvattnaren. (Numera står det inte längre några droskhästar som 
man kan vattna vid droskstationen, utan idag putsar en sådan man karosserier 
och är huvudsakligen sysselsatt med att hålla upp bildörrarna åt taxikunder.)  
       

                                                        
447 Ibid., s. 18. 
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Han har naturligtvis uppsnappat vilken adress nådig herrn har befallit: ”Hotel 
Klomser”. 
Efter honom till Hotel Klomser!448 

 
I citatet finner vi en utvecklad scen med inslag av dialog samt ett antal preci-
serade detaljer, varav kanske främst hästvattnaren stannar i läsarens minne. 
En bit in i avsnittet står preteritum i en hypotetisk konstruktion tillsammans 
med ett tidsuttryck för framtid: ”Vad hjälpte det att de nästa dag”. Här tar 
alltså regissören hjälp av ett av de särdrag som Käte Hamburger reserverar 
för fiktionsberättelser i tredje person. När agenterna på allvar börjar ta upp 
jakten (från och med ”De visslar”) ändras tempus från preteritum till histo-
riskt presens. Regin betonar ögonblicket, samtidigt som de allt kortare me-
ningarna ökar berättartempot.  
     Större delen av reportaget består av rekonstruktion och berättas i tredje 
person. Särskilt iögonfallande är de återkommande inslagen av fri indirekt 
anföring, just det stildrag som speciellt brukar lyftas fram som nytt i sam-
band med den realistiska grenen av new journalism. I andra stycket följs två 
retoriska frågor av två meningar som uttrycker agenternas perspektiv i en 
FIA-konstruktion (kursiverad av mig). Även de retoriska frågorna återges 
med närhet till agenternas perspektiv (frågorna är ”som formulerade av” 
agenterna). I det stycke som inleds med ”De skyndar” har en kort dialog 
(kursiverad av mig) omformulerats av berättaren, men med närhet till ur-
sprungsreplikerna. Berättaren tycks härma de repliker som har yttrats, men 
regissören har tagit bort anföringsfraserna (som hade kunnat vara: ”fick de 
till svar”, ”frågade de då”). Konstruktionen blir FIA-liknande.  

Sist i citatet ligger en uppmaning av samma typ: den yttras av berättaren 
men tycks härma vad agenterna verkligen sa till varandra. Genom reportaget 
laborerar Kischs regissör återkommande med framställningsformer som rör 
sig någonstans mellan reflektorisering och fri indirekt anföring och som 
förmedlar narrativ inlevelse i den eller de karaktärer som för tillfället står i 
berättelsens centrum.       

Två gånger i citatet blir berättaren tydligt synlig. Första gången är han 
allvetande och lämnar berättelsens tid genom att förutspå vad som komma 
skall (”Men i stället började en kedja av otroliga tillfälligheter – ett riktigt 
lyckoskott”). Den här typen av allvetande berättare förekommer i nutida new 
journalism-texter som i övrigt berättas realistiskt-mimetiskt (se tidigare citat 
av Wilkerson och Sundström i detta kapitel respektive citat av Sundelin i 
3.3.1). Andra gången antar berättaren skepnad av en folkbildare, genom den 
parentetiska upplysningen om vad en hästvattnare är för något.  

Båda berättarkommentarerna skapar en kontrast till ögonblicket, men fo-
kus i scenen som helhet ligger på stunden; konsonans dominerar. Den tids-
styrda dissonansen menar jag i första hand är ett uttryck för dramaturgi, i 

                                                        
448 Ibid., s. 11. 
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form av regissörens sätt att utnyttja narrativiteten till att göra berättelsen 
spänningsdriven. Det är aldrig frågan om en dissonans där berättaren tvivlar 
på sin förmåga att berätta. 
     Vi kan sammanfattningsvis konstatera att Kisch, en europé med förebil-
der som Balzac och Zola, skrev i amerikansk new journalism-stil 50 år innan 
denna reportageriktning uppstod.449 
 

*** 
 

Det rekonstruerande reportaget, som är sekundärt vittnande och berättas 
heterodiegetiskt, är den stilistiskt mest litterära av de fem reportagetyperna. 
Det innebär att texter av denna typ innehåller narrativa drag och stilmedel 
som annars är vanligare inom fiktionsprosa än inom reportagegenren. Hit hör 
rekonstruerade yttre och inre scener, fri indirekt anföring och fiktionellt pre-
teritum. Narrativ inlevelse i någon eller några karaktärer blir en direkt kon-
sekvens av stilen. Detta sätt att berätta slog igenom mer brett under 1960-
talets våg av amerikansk new journalism men går att spåra så tidigt som 
1913, i ett reportage av Pragtyske Egon Erwin Kisch. I dag är inslag av 
denna berättarteknik relativt vanliga inom västvärlden i mer traditionellt 
berättade reportage samtidigt som man på internationell basis, i tidskrifter 
och större dagstidningars specialsatsningar, kan hitta reportage som rakt 
igenom är rekonstruerande. 

 

4.2 Det retuscherande reportaget  
Även det retuscherande reportaget berättas heterodiegetiskt och kan före-
komma i alla tre formerna av fokalisation. Konstruktionen ser dock an-
norlunda ut än för det rekonstruerande reportaget. Här har reportern 
nämligen varit på plats i verkligheten men regissören har retuscherat bort en 
upplevande reporter ur berättelsen, vilket ofta lämnar mer eller mindre syn-
liga spår. Texten är skriven i en primärt vittnande form (en upplevande re-
porter har varit på plats), men med själva vittnet borttaget. Jag har tidigare 
gett flera exempel på detta sätt att berätta, bland annat av Åsne Seierstad och 
Karen Söderberg. Här följer ett exempel från 1988 av Dagens Nyheter-

                                                        
449 Kisch hade två storta förebilder, Zola och Balzac, av vilka han särskilt tog intryck av Zola, 
menar Ola Palmær i ”Försök till snapshot av Egon Erwin Kisch”, Ord och Bild, 1974:1–2,     
s. 4–9. 
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reportern Anna-Maria Hagerfors. Reportaget ingick i en serie som skildrade 
vardagen på en dåvarande långvårdsavdelning.  

– Ibland kreverar jag alldeles och får inte luft. Men inte en käft bryr sig. 
     Viola är 73 år och mycket svårt njursjuk. Hon är törstig jämt och fasar för 
att vattnet ska ta slut. Ingen hinner komma och fylla på. 
– Vatten, vatten, viskar hon och utanför i korridoren på avdelning 6 bräker det 
elektroniska larmet oavbrutet från flera salar samtidigt.   
     Hjälp, hjälp, vänd mig, jag har kissat på mig, kan inte andas … 
     – Egentligen är jag en nyfiken typ, så jag vill inte dö. Men här känner jag 
mig så prisgiven, så jag vill inte vara med längre, viskar Viola.      
     Ingen hinner svara på nödropen från sal 15, för det är bara en underskö-
terska och ett biträde på 30 patienter den här lördagsmorgonen. Många är 
”helskötingar” och måste tvättas och lyftas och bytas på som barn. 
     Bibbi på samma sal är så glad när hon vaknar, för hon har födelsedag i dag, 
49 fyller hon, avdelningens yngsta patient. 
     Bibbi väger 130 kilo, har diabetes, bensår och en svart tå. I förrgår låg hon 
och skrek och grät hela dagen, för hon ville inte ha kateter. Ansiktet var 
blodrött och hon var fyra år. 
     – Jag har tappat min apelsin, den är borta, tjöt hon och kunde inte sparka 
med benen för tån var så ond. 
     Men i går fick Bibbi bada, och sen kördes hon i rullstol till frissan som 
gjorde underverk med hennes lilla hår. Och i dag är det födelsedag. 
     Viola som inte vill vara med längre gratulerar. 
     Agnes i sängen bredvid var på rymmen i natt. Hon hittades nedåt ten-
nisplanen. Agnes har glömt sin utflykt, men inte Bibbis födelsedag. Högtidligt 
säger hon: Har den äran! 
     Agnes har svår yrsel. Hon hade drivor av mediciner hemma och stoppade i 
sig för mycket. 
     [...] 
     Sköterskan Eva Lindvall springer med insulin, mediciner, dropp och in-
jektioner. Hon har ensam det medicinska ansvaret för hela avdelningen, job-
bade till halv tio i går kväll, gick på igen sju i morse. 
     Eva har varit orolig att hon skulle behöva gå dubbla skift i dag, men avdel-
ningssköterskan, som fortsätter att ta ansvar efter en lång arbetsvecka, har 
ringt och sagt att hon rycker in på kvällsskiftet. 
     Det är kladdigt i korridoren. Det smäller klistrigt under Evas fotsulor. Det 
kommer det att göra i flera dagar, eftersom det ska sparas på städningen.450  

 
Trots att scenen i verkligheten bör ha iakttagits av den fysiska reportern sak-
nas nästan helt externa synintryck i texten. I stället använder regissören ett 
ytligt internt (efferent) perspektiv som flyttar mellan sköterskan och de tre 
patienterna. (”Viola [...] fasar för att vattnet ska ta slut”; ”Bibbi på samma 
sal är så glad när hon vaknar”; ” Agnes har glömt sin utflykt”; ”Eva har varit 
orolig”).  I avsnittet om Viola hittar vi något som närmast liknar en inre mo-

                                                        
450 Anna-Maria Hagerfors, ”Dubbla skift – men ingen svarar på nödropen”, Dagens Nyheter, 
07.01.1988.  
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nolog (här saknas pratminus, vilket tyder på att detta inte är något Viola sä-
ger högt): ” Hjälp, hjälp, vänd mig, jag har kissat på mig, kan inte andas …”  
     Den allvetande berättarens funktion inskränks av regissören till att ge 
bakgrundsinformation av faktakaraktär och, i några korta tillbakablickar, 
informera läsaren om vad som har hänt Bibbi vid två tidigare tillfällen. 
Framställningen är med andra ord främst mimetiskt, dels utifrån karaktärer-
nas inre, dels utifrån vad Viola säger. Eftersom en upplevande reporter inte 
ger sig till känna vet vi inte om den fysiska reportern var på plats i det som 
skildras i de två tillbakablickarna eller om det, vilket verkar sannolikt, här 
rör sig om rekonstruktion. Värt att notera är att Violas tre repliker på kol-
lagereportagets vis tycks sakna lyssnare. De är ”som uppfattade av en osyn-
lig åhörare”, det vill säga här finns ett afferent perspektiv som komplement 
till Violas efferenta perspektiv. I verkligheten bör de ha yttrats till den fy-
siska reportern på plats.451 
     Även om berättaren inte uttryckligen kommenterar sin historia styrs läsa-
rens reaktion mot uppfattningen att den utarbetade personalen inte räcker till 
för patienternas behov. Detta sker genom urvalet, hur regissören har valt ut 
repliker och fakta. Enstaka ordval förstärker budskapet (”Ingen hinner svara 
på nödropen”; sköterskan ”springer”; hon har ”ensam” det medicinska an-
svaret; vi får till och med veta att avdelningen ska ”spara på” städningen.) 
Rubriken är till sist tydlig i sin vinkel: ”Dubbla skift – men ingen svarar på 
nödropen”. Allt detta genererar narrativ medkänsla.  

Sammantaget är detta ett exempel på reportage med en samhällskritisk 
tendens, troligen i efterdyningarna av de polemiska texter som blev vanliga 
under 1960- och 1970-talen. Jag har tidigare, med Günter Wallraff som ex-
empel, argumenterat för att sådana reportage som regel berättas konsonant, 
och Hagerfors reportage är inget undantag. Den upplevande reportern är 
visserligen bortretuscherad, men berättaren är helt införstådd med vilket 
reportagets ärende är; här finns inte utrymme för en ifrågasättande attityd. 

Att reportrar retuscherar bort sig själva ur texten skulle kunna förklaras 
med att de inte vill skymma sikten, inte ställa sig i vägen för reportagets 
ämne. För de senaste decennierna, och i en svensk kontext, skulle en anled-
ning också kunna vara hur man pratade i journalistkretsar under 1980- och 
1990-talen, alltså under den period då Hagerfors text skrevs. Min egen min-
nesbild är att många reportrar tog avstånd från att över huvud taget skylta 
med ett ”jag”.  De ville distansera sig från ett sätt att skriva som kunde asso-
cieras med gonzo-journalistik. (Se till exempel Claes Brittons tidigare cite-
rade ”Djupt inne i Östermalm”: ”Därför har jag låtit mig övertalas att 
återvända till staden för en ny nedstigning såsom normalitetens representant 
i det sjuka folkdjupet.”) Uttrycket jag-journalistik blev ett återkommande 
skällsord, ungefär med samma innebörd som Truman Capote använder för 
att förklara varför han undvek ett synligt ”jag” när han skrev In Cold Blood: 
                                                        
451 Se 2.4.1, där kollagereportaget och företeelsen ”inklippta repliker” diskuteras. 
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”[...] det var viktigt för bokens opartiska ton. Skulle jag varit med, så skulle 
allt jag-jag-jag ställt sig i vägen för berättelsen.”452 En liknande inställning 
belyser Göran Rosenberg under rubrikordet ”Jag” i sin Tankar om journali-
stik: ”Många journalister drar sig för att redovisa ett jag, eftersom de tror att 
en text utan ett jag är mera objektiv eller ser mera objektiv ut”.453  

I det rekonstruerande reportaget har ingen reporter varit på plats och inget 
”jag” kan således träda fram och ta ansvar för berättelsen. Men ett stilistiskt 
liknande förhållningssätt kan alltså ha blivit ideal också när reportrar faktiskt 
hade varit primära vittnen till sina förmedlade scener. (I Capotes fall hade 
han genomfört ett stort antal intervjuer, som skymtar i den färdiga texten, 
men ändå utan att en upplevande, intervjuande reporter är synlig.)  

Detta skulle stämma med David Easons benämning av en realistisk gren 
av new journalism som objektiv och en modernistisk som subjektiv, där det 
främsta kriteriet har ansetts vara om reportagen berättas i tredje eller första 
person (se 3.4.2). Att berätta heterodiegetiskt blir, med en sådan tolkning, ett 
sätt att imitera den litterära realismens skenbart ”vetenskapliga” förhåll-
ningssätt till världen, oavsett om den fysiska reportern har varit på plats i 
reportagemiljön eller inte.454 Precis som i en nyhetsartikel tas påståenden och 
underliggande värderingar då för givna. (På andra sätt liknar de här reporta-
gen förstås inte nyhetsartiklar, som aldrig berättas med mimetiskt framställ-
ning.) Det är intressant att en amerikansk new journalism-teoretiker som 
John Hellmann redan 1981 – fem år innan David Eason gjorde sin indelning 
av new journalism i två grenar – pekar på denna berättarteknik som en svag-
het, till exempel hos Capote. Han noterar att In Cold Blood blandar scener 
som bygger på rekonstruktion med scener som reportern själv har bevittnat. 
Om den senare sorten, som skulle kunna benämnas retuscherande, skriver 
han: 

Capote insisted on keeping himself completely out of a book which purported 
to represent an actual experience of which he came to be very much a part. 
This pretense hade the strange effect of making those scenes the least con-
vincing in the book. And since both those events he constructed from first-
hand observation and those he constructed from second-hand versions are 
dramatized through the same methods, the reader is left confused and doubtful 
regarding the book’s credibility.455 
  

                                                        
452 Truman Capote i intervju med Stig Hansén och Claes Thor, se Århundradets reportage, 
red. Stig Hansén och Claes Thor, Stockholm: Ordfront, 2000, s. 183. 
453 Rosenberg, s. 108. 
454 Se till exempel Schudson, 1978, s. 71–77. Här diskuteras hur 1890-talets amerikanska 
reportrar uppfattade realistiska återgivningstekniker som ”vetenskapliga”. Detta går igen, men 
då med fokus på formen i sig, i 1960-talets new journalism, vilket bland annat framgår av 
Tom Wolfes tidigare refererade manifest, se Wofe, 1973. 
455 Hellmann, s. 104. 
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Här tangerar han samma argumentation som mer än 20 år senare ligger 
bakom Steen Steensens begrepp Humble I: en reporter som träder fram med 
ett synligt ”jag” i reportagetexten kan uppfattas som mer ärlig, vilket ökar 
reportagets trovärdighet (se 3.4.4).  

Ett amerikanskt exempel på retuscherande reportage från 1990-talet är 
Alex Kotlowitz There Are No Children Here. Texten skildrar ett syskonpar 
som reportern, enligt bokens förord, följt nära under ett par års tid. En del 
scener måste vara rekonstruerade, eftersom de gestaltar ögonblick innan 
reportern lärde känna familjen, men flertalet bör vara retuscherade. Bröderna 
Lafayette och Pharoah bor med sin mamma och ytterligare syskon i ett fat-
tigt och våldsutsatt område i Chicago. Vid ett tillfälle besöker syskonskaran 
och modern LaJoe en äldre bror, Terence, som avtjänar ett fängelsestraff: 

As LaJoe and the children crowded around the one free stool, Terence walked 
into the room on his side of the glass. He spotted his family, and broke out in-
to a huge grin. So did Lafayette, Pharoah, and the triplets. Terence, who wore 
his long hair plaited tightly against his skull, stood still for a moment, reared 
his head back, and then pointed at each of his brothers and sisters as if to 
acknowledge their presence. They all pointed back. Then Terence sat down. 
Beaming. 
     Tiffany pulled herself onto the countertop and pressed her lips against the 
metal grate. ”I love you,” she told her brother. [...] Pharoah stood on the other 
side of his mother. He fought to restrain Timothy, Tammie, and Tiffany, who, 
in their excitement, clamored for space on the countertop. Once Pharoah 
calmed them down, though, he found himself distracted by all the commotion 
in the room. He heard little of what Terence had to tell him and his siblings 
that morning. 
     Most distracting to Pharoah was a young girl, perhaps seventeen, who sat 
perched on the stool next to theirs. She was dressed in a denim miniskirt, 
which exposed a pair of shapely legs and which, one suspects, had the intend-
ed effect of teasing her incarcerated boyfriend, with whom she obviously was 
not at all pleased. She held a letter up to the glass. ”This is bullshit,” she said, 
loud enough so that Pharoah turned his head to see what was going on.  [...]  
     As the joy of seeing his family wore off, Terence grew tense. His smile 
disapperad. ”I’m hurting”, he told LaJoe, his clenched left fist slowly and 
rhythmically drumming the countertop. LaJoe worried that Terence, whose 
pounding became harder and harder, was going to explode. ”I wanna be outta 
here. I wanna be outta here,” he said, his pleading sometimes lost in the din.456 

 
Detta är en integrerad berättelse på ett annat sätt än Hagerfors reportage. Här 
finns inga kollageartade inslag. Så när som på näst sista styckets ”one 
suspects” och ”obviously” syns heller inga spår av någon berättare, inte ens i 
form av faktareferat eller handlingsresuméer. I stället är avsnittet konsonant, 
med ett tydligt fokus på ögonblicket. Många exakta, yttre intryck tolkar jag 

                                                        
456 Alex Kotlowitz, There Are No Children Here: The Story of Two Boys Growing Up in the 
Other America (1991), New York: Anchor Books, 1992, s. 108–109. 
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som att de härrör från en bortretuscherad upplevande reporter, till exempel 
karaktärernas utseenden och kroppsspråk. Till det kommer inblickar i såväl 
Pharoahs tankar (”he found himself distracted”) som i moderns (”LaJoe wor-
ried that Terence, [...] was going to explode.”) Det sistnämnda grundar sig 
rimligen på vad sonen och modern har berättat för reportern, i stunden eller 
vid ett senare tillfälle. 
     Regissören har alltså tagit sig friheten att inte bara retuschera bort en 
upplevande reporter utan också att varva ett (bortretuscherat) vittnes externa 
position (afferent perspektiv) med inblickar i karaktärernas medvetanden 
(efferent perspektiv, den här gången i form av intern fokalisation). Eftersom 
de återgivna tankarna i praktiken innebär en rekonstruktion är avsnittet på 
samma gång retuscherande och rekonstruerande.  
     Ett liknande fenomen kan man iaktta i Hagerfors citerade reportage. Ändå 
blir den förmedlade närvarokänslan starkare hos Kotlowitz, menar jag. Frå-
gan är varför. Svaret tror jag har att göra med att den amerikanske reportern 
berättar en historia på ett annat sätt än Hagerfors. Regissören i Kotlowitz 
representerade scen återger i större utsträckning ett sammanhängande hän-
delseförlopp än regissören i Hagerfors scen. Den senare gestaltar en person 
med några skissartade meningar, för att sedan snabbt hoppa vidare till nästa 
person. Sist men inte minst hindrar de i Fluderniks mening ”onaturliga” re-
plikerna (de som tycks sakna mottagare) att någon djupare narrativ inlevelse 
uppstår i personerna på vårdavdelningen.457 
     Retuscherande reportage är relativt vanliga i dagens Sverige. En del re-
portrar tillämpar metoden i fullödiga new journalism-berättelser, såsom i 
Kotlowitz-exemplet, men då vanligen i bokform eller i tidskrifter som Filter. 
I dagstidningar hittar man oftare en mer fragmentariskt berättad variant, 
liknande Hagerfors-exemplet men dessutom med färre inslag av mimetisk 
framställning.  
     Reportage av det senare slaget är sällan fullt ut ”berättande” i bemärkel-
sen att de återger en sammanhållen berättelse. Det rör sig om texter som 
snarare består av spridda nedslag i en given miljö. De domineras av extern 
fokalisation, återkommande faktaavsnitt och mer eller mindre uttalade genre-
typiska drag. Intrycken förefaller att vara ”som registrerade” av antingen en 
kamera och en bandspelare (om de är opersonligt uttryckta) eller av en osyn-
lig, mänsklig åskådare (om de är personligt formulerade). I båda fallen kan 
vi läsare tycka oss vara på plats i den skildrade situationen med hjälp av vår 
mänskliga erfarenhet av att iaktta (Fluderniks viewing). Korta inblickar i 
olika karaktärers tankar och känslor medför en viss narrativ inlevelse som 
dock aldrig hinner fördjupas. Däremot kan regissörens urval av bakgrundsin-

                                                        
457 Se slutsatser som Catherine Emmott dragit av läsarundersökningar och som visar att inle-
velse byggs upp av scenisk framställning och av att berättelsen hålls ihop av sammanhang 
som är logiska och som läsaren kan överblicka, Emmott, s. 246–253.  
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formation, miljödetaljer och repliker sammantaget öppna för läsarens narra-
tiva medkänsla, precis som i Hagerfors reportage. 
    De för kollagereportaget genretypiska drag, som dyker upp i många av de 
här texterna, behandlade jag i kapitel 2.4. Diegetiska passager, där berättaren 
ger resuméer eller meddelar fakta, avbryts då inte bara av gestaltande scener 
utan också av direktcitat från personer som har intervjuats i andra samman-
hang än de som återges av berättelsen. Ett annat särdrag är att berättelsens 
karaktärer svarar på reporterns frågor, samtidigt som både frågorna och frå-
geställaren saknas i texten. Intrycket blir ”onaturligt” i Fluderniks mening, 
eftersom personerna tycks prata utan mottagare. Så är det till exempel med 
patienten Violas repliker i Hagerfors reportage.  
      Ett senare exempel ur den mer fragmentariska varianten av det retusche-
rande reportaget får avsluta det här kapitlet. Erik Ohlssons ”Hårets väg” från 
2010 handlar om den industri där i den ena änden indiska kvinnor offrar sitt 
hår i en religiös ritual och i den andra änden västerländska kvinnor betalar 
dyrt för peruker och hårförlängning. En inledande scen beskriver hur 16-
åriga Arkono får huvudet rakat i ett hinduiskt tempel. Hon och hennes 
mamma hoppas att offret ska leda till att Arkono blir bättre i sin skadade 
höft. 

Arkono, sexton år, gör sig redo för att offra sitt hår där hon sitter på den golv-
fasta stenbänken mittemot barberaren. Han fäller Arkonos överkropp framåt, 
varsamt men bestämt, och fäster hennes långa svarta hår i två tofsar med 
gummisnoddar. Därefter tömmer han en plastbalja, fylld med desinfektions-
medel, över hårsvallet. Så greppar han rakkniven. Med små precisa rörelser 
kapas håret vid rötterna. Barberaren arbetar snabbt och tveklöst som bara den 
kan göra som har haft otaliga tillfällen till övning. 
     Arkono är nästan ensam i klipphallen. Förmiddagens rusch är över. Sollju-
set silar in genom de öppna fönstren, gult som bladguld. Gatuljuden dämpas 
av byggnadens bastanta väggar som också stänger den värsta middagshettan 
ute. Det råder en rofylld, nästan drömlik atmosfär, som kontrasteras av rak-
knivens obönhörliga raspande framfart. 
     Lika fascinerande som att se den kala hjässan träda fram är det att följa Ar-
konos minspel: hon är glad och nästan sprallig ena stunden, tankfullt allvarlig 
den andra. 
     På mindre än fem minuter är det klart. Arkono stryker prövande över sin 
kala hjässa. 
     [...] 
     Arkono [...] får hjälp av sin mamma att smörja in huvudet med sandelträ-
olja. 
     – Det lindrar efter rakningen och gör att håret växer ut fortare, förklarar 
mamma Anila medan hon fördelar den illgula tinkturen över dotterns skult. 
     Nu ska de åka till templet som ligger på en höjd utanför stan och göra 
darshan: skåda statyn av Murugan och därmed få en uppenbarelse av guden.458 

                                                        
458 Erik Ohlsson, ”Hårets väg från huvud till huvud”, DN Världen, nr. 1, 2010. 
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Det citerade avsnittet är konsonant och närmast impressionistiskt i sitt över-
flöd av preciserade detaljer: gatuljuden och rakknivens raspande; Arkonos 
minspel och solljusets strilande; barberarens rörelser, moment för moment, 
samt alla uppräknade föremål som noga noteras. Vi kan här påminna oss 
Sara Danius resonemang om överflödets roll i den litterära realismens roma-
ner, det ”synliggör” och ”sinnliggör” (se 2.2.3).459 Textens förankring i en 
detaljerad scen, fångad i ett specifikt ögonblick, illustrerar hur mycket av 
inflytandet från realismen som fortfarande lever kvar i det svenska dagstid-
ningsreportaget. 
     Vilket perspektiv har vi då att göra med? Vid en första genomläsning 
kanske vi tolkar gestaltningen som om hela scenen är ”som iakttagen av” ett 
osynligt vittne, såsom Fludernik tänker sig läsarten vid en neutral narra-
tive.460 Det blir då också fullt möjligt att ”översätta” detta vittne till en bortre-
tuscherad reporter. Och visst dominerar det klassiska reportagets externa 
ögonvittnesposition (afferent perspektiv). Arkono skulle till exempel inte 
själv kunna se vad barberaren gör vid hennes hårrötter eller hur det ser ut när 
hon stryker med handen över sitt rakade huvud. Samtidigt signalerar ordvalet 
i den inledande meningen om inte ett efferent perspektiv så i alla fall en när-
het till Arkono via en implicit förmedlad narrativ medkänsla. Formulering-
arna ”gör sig redo” och ”där hon sitter” menar jag pekar mot en engagerad 
regissör som vill säga: Nu, mina läsare, ska ni tänka er in i hur det kan kän-
nas för en 16-årig flicka, som på ett ögonblick kommer att förlora allt sitt 
hår. I och med att scenen inleds med att zooma in just den här flickan (hon 
får ett namn och en ålder och hennes situation beskrivs) ligger en sorts 
stumt, efferent perspektiv under ytan i de två första styckena. Här finns inget 
som är ”som formulerat” av Arkono, däremot är den beskrivna situationen 
”som genomlevd” av henne. Vi ser den utifrån, men erbjuds att föreställa 
oss hur den kan kännas inifrån.  
     Denna konstruktion – med ett formellt sett externt perspektiv som på 
samma gång alstrar narrativ medkänsla och en viss narrativ inlevelse – finns 
i flera nutida reportage med en bortretuscherad reporter. Man skulle kunna 
likna den vid Chatmans tidigare nämnda begrepp intressefokus: det ligger i 
läsarens intresse att Arkono ska slippa raka hjässan. Denna gång saknas dock 
en karaktär som är länken mellan det afferenta perspektivet och konstruk-
tionen av narrativ medkänsla och viss narrativ inlevelse (så var fallet i de la 
Regueras reportage om migranten Norma, se 3.2.2). En sådan länk får i stäl-
let konstrueras via vår egen förtrogenhet med att iaktta (Fluderniks viewing, 
här riktat mot Arkonos kroppsspråk och minspel) och att förstå våra iaktta-
gelser med hjälp av de känslor vi föreställer oss att flickan stumt uttrycker 

                                                        
459 Se också tidigare resonemang i 2.2.3 kring hur exakt återgivna, gärna vardagliga detaljer 
stärker en reportagetexts trovärdighet. 
460 Fludernik, 1996, s. 176–177. 
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(Fluderniks experiencing). Om vi parallellt ”tänker tillbaka” en upplevande 
reporter eller inte spelar ingen roll för vår möjlighet att känna medkänsla 
med och föreställa oss Arkono i den skildrade scenen.  
     Också på andra sätt är Ohlsons scen representativ för kollagereportaget, 
där olika typer av inslag varvas. Om man läser hela reportaget märker man 
att det består av långa faktaavsnitt om hår som handelsvara och att dessa 
återges omväxlande med korta, skissartade scener liknande den om Ar-
kono.461 Till det kommer att berättaren ger sig till känna genom inflikade 
adjektiv och adverb samt ett par längre kommentarer, som bör bygga på att 
en upplevande reporter har varit på plats. I citatet hittar vi: ”Lika fascine-
rande som att se den kala hjässan träda fram är det att följa Arkonos min-
spel”. Slutligen återfinns ett genretypiskt drag i form av citatets enda replik. 
Här vänder sig Arkonos mamma Anila till någon. Det står uttryckligen att 
hon ”förklarar” värdet med att smörja in en rakad hjässa med olja. För vem 
förklarar hon det? För att göra repliken begriplig kan vi här ”tänka tillbaka” 
den reporter som regissören har retuscherat bort.  
     Citatet avslutas med att berättaren meddelar information som inte framgår 
av scenen samt passar på att få med en folkbildande upplysning om guden 
Murugan. 

 
*** 

 
Det retuscherande reportaget är primärt vittnande och berättas heterodiege-
tiskt. Det rymmer ofta spår av den fysiska reporterns iakttagelser eller en 
intervjuscen där en upplevande reporters frågor saknas. I det senare fallet 
tycks en karaktär inom en scen tala utan lyssnare. Ett afferent berättarper-
spektiv i dess andra variant (se figur 6, ”som uppfattat eller iakttaget av en 
osynlig åskådare”) uppstår genom både denna typ av repliker och genom 
iakttagelser som inte kan knytas till en upplevande reporter. 

Man kan hitta retuscherande reportage som har en lika litterär stil som re-
konstruerande reportage och som rymmer omväxlande afferenta och ef-
ferenta perspektiv utan att till formen signalera att det rör sig om journalistik. 
Sådana texter förekommer inom den realistiska ER-grenen av new journal-
ism och skulle kunna förklaras med en strävan efter att berätta i en skenbart 
objektiv form genom att dölja ett subjektivt uppfattat ”jag”.  

I svenska dagstidningar är det vanligare – både då detta skrivs och några 
decennier bakåt i tiden – med en mer fragmentarisk variant i form av kol-
lagereportaget. Här är scenerna få och skissartade medan diegetiskt informe-
rande passager, av samma sort som i nyhetsartiklar, dominerar. Ett vanligt 
inslag är också en andra variant av ”berättelsefrämmande” repliker, det vill 
säga direktcitat från personer som har intervjuats i andra sammanhang än i 

                                                        
461 I reportaget förekommer också några reducerande scener, se diskussion i 4.3. 
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dem som synliggörs av berättelsen. Även denna variant är troligen ett uttryck 
för den fysiska reporterns strävan efter att berätta skenbart objektivt. 

 

4.3 Det reducerande reportaget    
I det reducerande reportaget skymtar en upplevande reporter i form av ett 
”jag” här och där i texten. Detta jag tillskrivs en passiv observatör, det vill 
säga ett vittne. Som jag tolkar den här typen av reportage vill reportern visa 
att här finns en personlig avsändare, signalera att denna person har varit på 
plats (läsaren får en autenticitetsgaranti) men samtidigt inte framhäva sig 
själv mer än absolut nödvändigt.  
     Ofta kan scener av retuscherande och reducerande karaktär förekomma i 
samma text. De två typerna liknar också delvis varandra. Båda är primärt 
vittnande och båda rymmer mer eller mindre framträdande inslag av ett affe-
rent perspektiv, som representerar den fysiska reporterns iakttagelser i repor-
tagemiljön. Men en avgörande skillnad finns. Det retuscherande reportaget 
ger sken av att reportern inte har varit på plats som en personlig budbärare, 
eftersom reportaget berättas utan någon subjektivitetsmarkör. I det reduce-
rande reportaget, däremot, signaleras en subjektiv berättelse, ett personligt 
vittnesbörd kopplat till reporterns etos. Här finns heller ingen tvekan om 
vem som har varit på plats och iakttagit och kanske ställt frågor.  

På textens makronivå är det reducerande reportaget internt fokaliserat ge-
nom reportern. Samtidigt uppstår intressanta narrativa fenomen när en synlig 
jag-berättare på textens mikronivå ibland kombineras med intern fokalisation 
genom andra karaktärer eller med extern fokalisation (se 3.3.4, med exempel 
av Dagerman respektive Falkehed). Dessa fenomen kan inte jämföras med 
den typ av naturliga perspektivskiften som förekommer i retuscherande re-
portage. I stället har vi att göra med Genettes två begrepp paraleps respektive 
paralips, varav Dan Shen kallar den förstnämnda formen ”transgression”, ett 
överskridande av fokalisationens gränser. Jag har tidigare argumenterat för 
att båda fenomenen, i en journalistisk kontext, kan uppfattas som engage-
mangsskapande (se 3.3.4). I regissörens händer blir de verktyg för att flytta 
läsarens uppmärksamhet bort från ett synligt vittne. 
     Jag ska här inte ge ytterligare exempel på paraleps. I stället vill jag åter-
vända till den litterärt mindre komplexa reportagevariant som man kan hitta i 
många svenska dagstidningsreportage av i dag. Jag nämnde i förra avsnittet 
kollagereportaget, en fragmentarisk variant av retuscherande reportage. 
Samma etikett kan användas om många reducerande reportage, och ibland 
kan en skarp gräns vara svår att dra mellan retuscherat och reducerat berät-
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tande. När ett synligt ”jag” saknas i en scen för att sedan skymta i nästa upp-
står just den effekt som jag pekade på i reportaget av Falkehed, det vill säga 
läsaren kan knyta syn- och hörselintryck i den första scenen till det ”jag” 
som senare blir synligt. 

Ett annat exempel på att båda typerna av berättande kan förekomma i 
samma reportage är Erik Ohlssons ”Hårets väg”, som jag citerade ur i före-
gående kapitel. Ett par scener efter det återgivna avsnittet är vi tillbaka hos 
Arkono och hennes mamma, och den här gången låter regissören den upple-
vande reportern tillfälligt ge sig till känna i jag-form: ”Jag frågar Arkono och 
hennes mamma Anila om de vet vart det avrakade håret tar vägen. – Ja, 
templet säljer det, svarar Anila i dotterns ställe. – Men det är inget vi funde-
rar över. Vi offrar håret till gudarna. Om det sedan kommer till användning 
på något sätt är det ju bara bra.” 
     Eftersom varken den upplevande reportern eller hans fråga har retusche-
rats bort blir repliken här en integrerad del av berättelsen. Reducerande sce-
ner av detta slag rymmer därför inte de genreunika, i Fluderniks mening 
”onaturliga” dragen. Någon narrativisering behövs inte, och en reducerande 
scen blir mer ”naturlig” än sitt retuscherande syskon. Fortfarande kan dock 
läsaren fundera över varför den upplevande reportern inte redovisar sina 
egna känslor inför att templet tjänar pengar på håret samtidigt som de fattiga 
kvinnor som rakar hjässorna kala inte får betalt. Att en sådan redovisad re-
aktion saknas gör passagen till ett exempel på paralips, då berättaren döljer 
information som läsaren kan tänkas undra över.462 (Se 3.3.4, om Gerrigs slut-
sats av läsarundersökningar apropå en karaktär som varken agerar eller visar 
sin reaktion.) Ohlssons text fortsätter sedan att varva scener där den upple-
vande reportern syns med scener där regissören har gjort honom osynlig.  

Oavsett om de består av ett fragmentariskt berättade eller rymmer en 
komplext utarbetad narrativitet har reducerande reportage en reporterroll 
som jag menar kan tillskrivas två uppgifter: att synas som iakttagare i sce-
nerna och att fungera som ”sambandsperson” mellan miljöer och andra ka-
raktärer i texten. En sådan reporter kan också göra en eller annan reflektion i 
stunden kring sina intryck, utan att ta steget över till att bli en aktör i texten. 
     Här följer några exempel ur Michael Winiarskis reportage om ameri-
kanska muslimer, också det hämtat ur utrikesmagasinet DN Världen. Från 
olika ställen i texten har jag valt en handfull citat som jag har numrerat. Kur-
siveringarna är mina. 

1. ”Strax före fredagsbönen talar jag med imamen Seyed Hassan Quazwini, född 
i den heliga staden Karbala i Irak och andlig ledare för shiamuslimerna i Dear-
born. Det är han som [...]” 
 

                                                        
462 Långt senare, på reportagets slutrader, visar berättaren upp en personlig reaktion på det 
faktum att kvinnorna varken får eller önskar sig att få betalt. 
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2. ”Under rundturerna med Najah Bazzy ser vi hur arabiskt Dearborn blivit.” 
 
3.”När jag inför rättegången talar med religionshistorikern Bob Smietana på 
lokaltidningen The Tennessean påminner han om att det inte är den första kon-
flikten av detta slag i Murfreesboros historia.”  
 
4. ”Åter vid rättssalen stöter jag på Laurie Cardoza-Moore, en moskémotståndare 
som följer hela processen och nickar instämmande åt advokatens frågor.” 
 
5. ”Medan jag väntar funderar jag på den mediebild som har fastnat av islam 
som våldslära.”463 

 
I exemplen 1, 3 och 4 är den upplevande reportern en sambandsperson som 
får funktionen att dels introducera en ny karaktär i handlingen, dels mot-
verka att ”onaturliga” drag uppstår när denna karaktär börjar tala. (Det blir 
logiskt för läsaren att replikerna då är riktade till den upplevande reporter 
som just har visat sig.) Meningen i exempel 2 inleder en beskrivande fram-
ställning. Genom att placera in en upplevande reporter och hans fotografkol-
lega i scenen (”ser vi”) har regissören gjort en ögonvittnesposition explicit. 
Därför behöver läsaren inte använda narrativisering för att tolka scenen på 
ett naturligt sätt. I exempel 5, slutligen, blir den upplevande reportern tillfäl-
ligt mer aktiv genom en egen reflektion. Ändå förefaller inte reflektionens 
främsta syfte vara att fästa uppmärksamhet på att just reportern har en upp-
fattning. I stället blir reflektionen en brygga över till en erfarenhet som en 
intervjuperson sedan får berätta om. 

 
*** 

 
Det reducerande reportaget påminner på vissa sätt om det retuscherande 
reportaget. Båda typerna av berättande har återkommande inslag av afferenta 
perspektiv. Men där iakttagelser i den förstnämnda typen blir begripliga 
genom konstruktionen ”iakttaget som av en osynlig åskådare” (se figur 6) 
kan iakttagelser i den senare typen knytas till en karaktär i berättelsen (se 
figur 5), det vill säga till en upplevande reporter. Detta sätt att berätta blir 
därmed mer ”naturligt” i Fluderniks mening.  

Reportage inom denna berättelsetyp är primärt vittnande och är i dagstid-
ningar vanliga i en variant av det fragmentariskt berättade kollagereportaget, 
med stora inslag av nyhetsartikelns diegetiskt informerande framställning. I 
mer litterärt berättade, reducerande reportage kan intern fokalisation genom 
reportern fungera tillsammans med samtidig intern fokalisation av en annan 
karaktär.  

                                                        
463 Michael Winiarski, ”USA:s oönskade amerikaner”, DN Världen, nr 2, december 2010, 
s. 28–32. 
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4.4 Det framhävande reportaget                
Givetvis kan gränsen vara flytande mellan olika typer av reportage med av-
seende på hur reportern syns i reportagetexten. Min avsikt är att hålla isär å 
ena sidan texter där reportern är en tydligt synlig budbärare och avsändare 
och å andra sidan texter där regissören tonar ner reporterns synlighet till ett 
minimum alternativt retuscherar bort reportern helt och hållet. 
     Hittills i det här kapitlet har jag behandlat olika varianter av att reportern 
knappt eller inte alls syns i texten. Nu vill jag belysa det framhävande repor-
taget, där reportern uppträder som något mer än ett passivt vittne. Beteck-
ningen ska inte uppfattas som att den upplevande reportern nödvändigtvis 
spelar en huvudroll. Snarare rör det sig om att reportern klart och tydligt 
visar upp både sig och sitt uppdrag, ibland i form av att vara en aktör, ibland 
en observatör som redovisar sina egna reaktioner.  
     Jag ger här inga exempel ur enskilda texter inom denna typ av reportage, 
utan hänvisar till kapitel 3.2, om olika reporterroller. Samtliga roller som 
diskuteras där passar in under det här avsnittets beteckning. Det innebär att 
klassiska reporterroller – som flanören, folkbildaren och läsarens ställföre-
trädare – hör hemma i det framhävande reportaget men att det gör också en 
upplevande reporter som aktivt söker sig till äventyr eller som uppträder 
förklädd, som Nordström, Wallraff och Gatti. 
     Det klassiska reportaget rymmer texter ur alla de tre typerna retuscheran-
de, reducerande och framhävande reportage, dock inte reportage där repor-
tern uppträder förklädd. Utmärkande är de sceniska inslagen, de preciserade 
detaljerna och att konsonans dominerar. Utmärkande är också att reportagen 
bygger på den fysiska reporterns vittnande funktion i verkligheten samtidigt 
som en ”ögonvittnesposition” i varierande grad har bibehållits i texten i form 
av ett afferent perspektiv. I retuscherande reportage leder ett sådant, liksom 
eventuella genreunika drag, till att läsaren genom narrativisering ”tänker 
tillbaka” en upplevande reporter i de skildrade scenerna. I vissa reducerande 
reportage kan å ena sidan inslag av paraleps och paralips väcka läsarens nar-
rativa inlevelse. Å andra sidan kan läsarens förmåga att, från ett afferent 
perspektiv, tolka kroppsspråk och minspel fungera på ett liknande sätt.  
     Det framhävande reportaget representerar alltid en ursprunglig situation 
(av iakttagande och upplevande) på ett sätt som med Fluderniks terminologi 
kan tilldelas högst grad av narrativitet bland de tre typerna inom det klas-
siska reportaget. Till skillnad från i det reducerande reportaget är berättelsen 
här hela tiden tydligt fokaliserad genom en upplevande reporter, och ”ona-
turliga” inslag saknas. Med hjälp av en mimetisk form erbjuds vi att dela den 
upplevande reporterns här och nu. I ett nästa steg kan regissören rikta den 
upplevande reporterns, och därmed läsarens, uppmärksamhet och engage-
mang mot reportagets ämne (andra människor eller en sakfråga). Urvalet av 
iakttagelser och information kan då förmedla narrativ medkänsla till läsaren 
(se exempel på det i 3.5.1). Narrativ inlevelse kan förmedlas i en indirekt 
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form. Det sker då via konstruktionen intressefokus, via den upplevande re-
porterns tankar eller känslor inför en karaktär eller via reflektorisering med 
emaptisk underton i berättarrösten (efferent perspektiv utan en scen, se figur 
8).   
 

*** 
 
I ett framhävande reportage möter läsaren en reporter som är på uppdrag. 
Precis som i varje annat reportage har en regissör varit aktiv genom att be-
stämma vad vi får se, i vilket ljus och i vilken ordning. Men draget av kon-
struktion är som minst iögonfallande. Läsaren tycker sig följa reporterns 
observationer och aktioner i reportagemiljön steg för steg. Så länge observat-
ion dominerar ligger också den här typen nära den sorts prototyp för realist-
iska fiktionsberättelser som Sara Danius syftar på när hon uttolkar Peter 
Brooks sammanfattande bild för realismen; den ”bygger på ett slags ögon-
vittnesestetik. Den som har sett något med egna ögon och som dessutom kan 
beskriva de konkreta omständigheterna, helst i sinnlig detalj, står i ett nära 
förhållande till kunskap och vetande.”464   

 

4.5 Det röstgivande reportaget                   
Det röstgivande reportaget är det ovanligaste i reportagesammanhang. Be-
teckningen ”röstgivande” är inspirerad av titeln på Annika Olssons doktors-
avhandling om rapportboksgenren, Att ge den andra sidan röst.465 Metoden 
att låta intervjuade personer framträda i jag-form blev känd för en bredare 
allmänhet när Svetlana Aleksijevitj fick Nobelpriset i litteratur 2015. Annars 
brukar den främst förknippas med just 1960- och 1970-talens så kallade rap-
portböcker, även om den också kan förekomma hos enskilda reportrar vid 
andra tidpunkter. Precis som ER-grenen av new journalism är det röstgi-
vande reportaget sekundärt vittnande. 
     Gemensamt för reportage som hör till denna typ av berättande är att re-
gissören låter en intervjuperson stå oreserverat i centrum. Den personens 
redogörelse filtreras inte öppet genom en intervjusituation utan möter läsaren 
som en sammanhängande redogörelse i jag-form. Detta är med andra ord en 
                                                        
464 Danius, s. 67. Se även Peter Brook, Realist Vision, New Haven: Yale University Press, 
2005. Citatet av Danius har tidigare kommenterats i 2.2.4. 
465 Annika Olsson, Att ge den andra sidan röst: Rapportboken i Sverige 1960-1980, diss. 
Uppsala 2002. Utgiven i omarbetad form som Att ge den andra sidan röst, Stockholm: Bok-
förlaget Atlas, 2004. 
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tradition av homodiegetiskt berättade reportage där det upplevande jaget inte 
tillhör reportern utan en (annan) upplevande karaktär. Samtidigt bygger tex-
ten på en eller flera intervjuer som den fysiska reportern har gjort. Resultatet 
blir ibland en berättelse, ibland mer av en utsaga som både är rekonstruerad 
och presenteras i homodigetisk sform. Detta till skillnad från det rekonstrue-
rande reportaget, som också bygger på intervjuer men där scener och återbe-
rättade förlopp sedan representeras i en heterodiegetisk form. 
     Både Gunnar Elvesons klassiska, svenska definition av reportaget och Jo-
Bech Karlsens norska motsvarighet innebär att reportern själv har varit vittne 
till de skildrade händelserna.466 Med en sådan definition som utgångspunkt 
skulle Aleksijevitjs prisbelönta böcker inte kunna klassas som reportage. Om 
man använder min bredare definition av reportaget (se 1.2) uppstår ingen 
oklarhet när texter av Aleksijevitjs röstgivande sort eller rekonstruerande 
new journalism-berättelser ska genrebestämmas.  

I Sverige började ett ”röstgivande” skrivsätt tillämpas i större omfattning i 
det som har kallats rapportböcker. De utgjorde en typ av dokumentärskild-
ring från insidan av miljöer som sällan skildrats i medierna, ofta socialt ut-
satta miljöer i Sverige eller fattiga länder långt bort. Texterna var 
samhällskritiska ur ett politiskt vänsterperspektiv. Ett känt exempel är Sara 
Lidmans och fotografen Odd Uhrboms Gruva, om gruvarbetare vid LKAB i 
Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Boken utkom 1968 och tros ha spelat 
roll för den vilda strejk som bröt ut bland gruvarbetarna året därpå. Göran 
Palm publicerade 1972 Ett år på LM, byggd på intervjuer och egna erfaren-
heter som montör vid dåvarande LM Ericsson, och Jan Myrdal fick 1963 sitt 
genombrott som författare med den dokumentära Rapport från en kinesisk 
by. I sammanhanget kan även nämnas dokumentärskildringar av Sven Lin-
dqvist samt städerskan Maja Ekelöfs Rapport från en skurhink.   

Annika Olsson diskuterar kriterier som tidigare hade ställts upp för rap-
portboken. Hon finner bland annat att den ska förmedla människors ”person-
liga vittnesmål” från en utsatt miljö, men att reportern kan få synas i form av 
frågor som ställs liksom egna kommentarer och intryck. I flertalet rapport-
böcker är dock reportern huvudsakligen osynlig i texten, medan de intervju-
ade personernas utsagor förmedlas med deras egna ord, även om helheten, 
urvalet, är redigerat.467 Ämnesvalet är inte fritt. Olsson skriver att det ska 
”förmedla historier om orättfärdighet. En rapportbok kan inte handla om 
välbärgade förortsbor eller skildra unika konstnärsmiljöer.”468  
     Alla rapportböcker är skrivna i en röstgivande tradition, men några av de 
mest kända är inte samtidigt reportage. Det beror på att de saknar inslag av 
mimetisk framställning, det vill säga de saknar scener. Till exempel består 
både Myrdals och Lidmans rapporter av redigerade intervjusvar, där de in-

                                                        
466 Elveson 1979 a, s. 15, och Bech-Karlsen, 2000, s. 22. Se även 1.2 i avhandlingen.  
467 Olsson, 2004, s. 11–22 och s. 95–109. 
468 Ibid., s. 17. 
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tervjuade personerna främst beskriver, kommenterar, diskuterar och analyse-
rar sina egna och sin grupps livs- eller arbetsvillkor. Skribenterna kan berätta 
om enskilda händelser men då diegetiskt och sällan i mer än enstaka me-
ningar. Ekelöfs bok rymmer sceniska inslag, men den ligger närmare en 
självbiografi än journalistik. Samtidigt finns andra rapportböcker som lika 
gärna skulle kunna kallas reportage, till exempel Sven Lindqvists dokumen-
tärskildringar. Olsson kommenterar att dessa blandar en monologform med 
”frågor och svar, ett jag-var-där-återgivande och en mer allvetande, iaktta-
gande och analyserande berättarröst”.469 Att hon räknar dem till rapportgen-
ren har att göra med ämnesvalet (de ger röst åt representanter för länder och 
kontinenter som tidigare inte hade fått utrymme i västerländska medier). 
     Rapportgenren var inte bara ett svenskt fenomen. En känd amerikansk 
företrädare är radiojournalisten och skribenten Studs Terkel, som 1967 gav 
ut den första i en lång rad av böcker i form av vad som i USA har kommit att 
kallas muntliga historier, oral histories. Sammanlagt intervjuade han tusen-
tals människor och redigerade sedan deras berättelser till korta vittnesmål i 
jag-form. I ”The Good War”: An Oral History of World War Two  från 1985 
ger han ordet till vanliga människor från båda sidor i andra världskriget. 
Boken belönades med Pulitzerpriset. Hans andra bok i den muntliga tradit-
ionen återger vittnesmål från en kör av Chicagobor och lär ha inspirerats av 
Jan Myrdals Rapport från en kinesisk by, enligt Stig Hansén och Claes 
Thor.470  
     Vittnesmålen i Terkels böcker antar formen av monologer, som rymmer 
både diegetiska och mimetiska passager. Ibland introduceras den talande helt 
kort av reportern, ibland har enstaka intervjufrågor tagits med i texten. I ett 
vittnesmål berättar kaliforniskan Jean Bartlett om sina minnen från andra 
världskriget. Här finns många passager med inslag av mimetisk framställ-
ning, som denna:  
 

Vi var på väg till biografen en söndagseftermiddag. Jag var tolv år då. Pappas 
ideal var Abbott och Costello. Vi skulle på en matinéföreställning. Alla var på 
väg till bion, med bilradion på. ”Å, Herre Gud!” sade pappa. ”Pearl Harbor!” 
Jag frågade: ”Vad är Pearl Harbor?”  
     ”Vi kan inte gå på bio”, sade han. Han vände genast. Från baksätet hördes 
ett rop: ”Vi vill titta på Abbott och Costello!” Mina småsystrar var sex och 
åtta år gamla. 
     Allting stängdes, eftersom man inte hade en aning om vad som skulle 
hända. Pappa blev kvartersvakt. Gasmasker och hjälmar delades ut. De var 
märkta CD för civilförsvaret, Civil Defence. Rummet där jag sov fick mörk-

                                                        
469 Ibid., s. 95. 
470 I en intervju med Stig Hansén och Claes Thor uppger Terkel att det var hans förläggare 
André Schiffrin som på 1960-talet hade läst Myrdals bok och föreslog att Terkel skulle skriva 
något liknande med vittnesmål från människor i Chicago. Se Århundradets reportage, s. 296. 
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läggningspapper för fönstren. Det kallades för mörkrummet. Vi fick bud att 
man väntade ett flyganfall. Vi samlades alla i rummet och lade oss i samma 
säng. Mamma berättade sagor för oss. Hon var bra på att berätta sagor. Vi 
sjöng och åt rostad majs. Hon var själv som ett barn, blev aldrig fullvuxen, ef-
tersom hon aldrig utsattes för någonting.471 

 
Avsnittet är delvis mimetiskt framställt och huvudsakligen konsonant. Det 
inleds med en specifik scen (på väg till bion) och återberättar sedan (diege-
tiskt) ett förlopp, där det är oklart hur lång tid som passerar (från och med 
”Allting stängdes”). ”Vi fick bud” tycks inleda en ny scen.  

I hela passagen är det endast den sista meningen som rymmer en vuxen 
kvinnas efterhandsperspektiv. Annars förmedlas narrativ inlevelse i den 
tolvåriga flickan. Vi får följa hur det upplevande barnet steg för steg tar in att 
hennes värld förändras, från ett biobesök som inte blir av till att behöva ligga 
med hela familjen i en enda säng i ett mörklagt rum. Regissören använder 
preciserade detaljer för att etablera närvarokänsla och på samma gång jour-
nalistisk trovärdighet, men detaljerna hjälper också till att förstärka intrycket 
av ett barns perspektiv; hur gasmaskerna är märkta noteras och får samma 
betydelse som att mamman var bra på att berätta sagor och att familjen sjöng 
och åt rostad majs. Stundens allvar har inte slagit flickan men däremot läsa-
ren, som kan tolka det skildrade med eftervärldens vetskap om kriget. Detta 
dubbla perspektiv möjliggör en implicit narrativ medkänsla. 
     Så till Svetlana Aleksijevitj. Hennes arbetsmetod liknar Studs Terkels. 
Hon har intervjuat tusentals människor för sina minnesböcker om bland an-
nat kvinnor i Röda armén under andra världskriget, sovjetiska barn under 
andra världskriget och människor vars liv påverkades av kärnkraftsolyckan i 
Tjernobyl 1986. Under 35 års tid samlade hon intervjuer och skrev fem re-
portageböcker eller ”dokumentärromaner”, som de också har kallats, under 
det gemensamma namnet Utopins röster: Historien om den röda människan. 
I Svenska Akademiens motivering till Nobelpriset i litteratur för 2015 heter 
det: ”För hennes mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i 
vår tid.” 
     Jag citerar ur en av texterna i De sista vittnena, där kocken Nina Sjunto 
berättar. Hon var sex år när Nazityskland 1941 invaderade Sovjetunionen:  

Före kriget bodde vi bara med pappa … Mamma hade dött. När pappa gav sig 
iväg till fronten blev vi kvar med faster. Vår faster bodde i byn Zadory, i trak-
ten av Lepel. Men alldeles efter det att pappa tagit oss till henne fick hon en 
gren i ögat – ögat blev utstucket. Hon fick blodförgiftning, och så dog hon. 
Vår enda faster. Jag och min bror blev ensamma kvar, och min bror var liten. 
Jag och han gick för att leta reda på partisanerna, för av någon anledning hade 
vi bestämt oss för att det var där vår pappa var. 

                                                        
471 Studs Terkel, Det goda kriget, övers. Sven Åhman och Britta Skottsberg Åhman, Stock-
holm: Norstedts, 1986, citerad ur Studs Terkel, Chicago: Röster från ett sekel, red. Stig 
Hansén och Claes Thor, Stockholm: Ordfront, 1999, s. 156. 
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     [...] 
     Vi gick … Och vi gick … I en by … I en stuga stod ett fönster öppet. Och 
där hade man uppenbarligen bakat potatispiroger alldeles nyss. Och när vi 
kom närmare och min bror kände doften av de där pirogerna, då svimmade 
han. Jag gick in i stugan, jag ville be om en bit till min bror, annars skulle han 
inte kunna resa sig. Och jag skulle inte kunna bära honom, jag orkade inte.472 

 
Regissören låter vittnen komma till tals med sina egna ord. Även om berät-
telserna är redigerade har talspråkskaraktären bevarats. I det första stycket 
ovan blickar berättaren tillbaka. Men trots att kvinnan som berättar var 
vuxen när hon intervjuades av Aleksijevitj förefaller det inte att vara en 
vuxen person som för ordet. Här liknar narrativiteten den som regissören i 
Terkels text använder. Perspektivet är det upplevande barnets snarare än den 
vuxna, tillbakablickande kvinnans. Den tolkningen gör jag både av ordvalet 
att döma och av styckets rapsodiska karaktär: Först är det redan ett faktum 
att mamman har dött. Sedan försvann pappan till fronten, sedan fick fastern 
en gren i ögat och sedan dog hon. Det upplevande jaget tar med sig sin bror 
för att leta efter partisanerna. Många dramatiska och livsavgörande händelser 
staplas, till synes sakligt, på varandra utan att bindas ihop mer än minimalt 
(sedan hände det, sedan det och sedan det), ungefär som man kan tänka sig 
att ett barn skulle berätta spontant. Den narrativa medkänsla som förmedlas 
implicit blir desto starkare. 
     I första styckets sista mening landar berättelsen i ett deiktiskt centrum. 
Ögonblicket när de två syskonen börjar gå för att leta efter partisaner tycks 
vara utgångspunkt för den tillbakablick som inleder citatet. I det andra 
stycket låter regissören det berättande jaget komma nära inpå det upplevande 
jagets tankar och känslor, ögonblick för ögonblick. Samtidigt har det rapso-
diskt kronologiska draget behållits med hjälp av språket. (Upprepningarna av 
”vi gick”; fyra meningar som inleds med ”Och”; två ställen med ellipser (tre 
punkter); tidssambandet som uttryckt genom ”Och när [...] då”.) Texten är 
alltså mimetiskt framställd och huvudsakligen fokuserad på ögonblicket, 
även om berättarens efterhandsperspektiv anas i en mening som: ”Och där 
hade man uppenbarligen bakat potatispiroger alldeles nyss.” (Detta konstate-
ras innan vi får veta att doften når barnen.) 
     Generellt håller regissören hos Alexijevitj den intervjuande reportern i 
bakgrunden men låter henne ändå inte vara helt osynlig. Enstaka gånger 
visar hon sig med egna reflektioner. Oftare anas hon dock indirekt, varvid 
konturerna framträder till ett annat deiktiskt centrum än de återberättade 
historiernas, nämligen intervjuögonblickets. Då kan det låta som i följande 
exempel: ”Partisanerna måste överleva i skogen, särskilt om vintern. De 
brukade knacka på fönstret om natten. Ibland tog de i all vänlighet, ibland 
med våld … De ledde ut vår ko … Mamma grät. Och partisanerna grät … 
                                                        
472 Svetlana Aleksijevitj, De sista vittnena (2004), övers. Kajsa Lindsten, Stockholm: Ersatz, 
2016, s. 113. 
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Det går inte att berätta. Det går inte att berätta, kära du. Nej!”473 Här framgår 
att sliparen Zina Gurkaja – den person som Aleksijevitjs regissör för tillfället 
har gett ordet – riktar sig till någon, till intervjuaren. Det är rimligen inter-
vjuaren som hon syftar på med ”kära du”. Den homodiegetiska berättaren 
övergår samtidigt från att berätta om ett ögonblick när partisanerna tog fa-
miljens ko till att kommentera det ögonblick då hon själv sitter och försöker 
att minnas. (”Det går inte att berätta.”) Vi får alltså här en typ av metanivå i 
förhållande till den homodiegetiska berättaren, samtidigt som en lyssnande, 
upplevande reporters närvaro antyds. 
     En liknande konstruktion förekommer i flera av texterna i De sista vitt-
nena. Så här lyder ett annat exempel, där den som för ordet heter Zoja 
Mazjarova och presenteras som ”postanställd”: ”Jag kan inte … på en enda 
gång … på en enda kväll kan jag inte berätta allt. Jag hinner inte. Mitt hjärta 
skulle inte hålla … Var hände det? Jag minns inte … Men det var när jag 
redan befann mig i lägret … Jag hade uppenbarligen hamnat i Buchen-
wald.”474 Här saknas ett direkt tilltal till reportern, liknande ”kära du” i det 
föregående exemplet. Till stor del skulle de här formuleringarna kunna höra 
hemma i en text där berättaren, via en metanivå, riktar sig till läsaren när hon 
kommenterar sina svårigheter med att berätta. Ändå finns en viktig skillnad, 
som inte bara har att göra med läsarens förkunskap om att texterna bygger på 
intervjuer. I stället menar jag att det är tidsangivelsen i ”på en enda gång … 
på en enda kväll” som signalerar att berättarsituationen troligtvis bygger på 
ett samtal mellan två eller flera personer.  
     För att komplicera resonemanget ytterligare: Den nivå i berättelsen som 
motsvarar intervjuscenen kan uppfattas på två sätt, vilket styr var centrum 
förläggs för den narrativa inlevelse som erbjuds läsaren. Om vi utgår ifrån att 
scenerna från andra världskriget utgör den primära berättelsen blir detta en 
metanivå. Om vi däremot tänker oss att intervjuscenen görs tydligare, då blir 
den scenen den primära berättelsen medan Zoja Mazjarovas minnen blir 
intradiegetiska, en berättelse i berättelsen. Detta skulle kunna ske genom att 
reportern görs synlig, i första eller tredje person, och att Zoja Mazjarova 
kommer till tals med hjälp av pratminus. Den primära berättelsen får då en 
annan berättare, antingen en heterodiegetisk berättare eller en homodiegetisk 
berättare som betecknar reportern. 
     Som texten nu är skriven tenderar dock intervjuscenen som en metanivå 
att vara den mest naturliga tolkningen. Då syftar både det berättande och det 
upplevande jaget på kvinnan, och det berättande jaget förhåller sig med dis-
sonans gentemot det upplevande jaget. Dissonansen uppstår genom att berät-
taren uttrycker svårigheter med att berätta och att leva sig in i sitt yngre jag. I 
mitt första exempel av Aleksijetvitj råder däremot konsonans, eftersom be-
rättaren följer det upplevande jagets erfarenheter och reaktioner ögonblick 

                                                        
473 Ibid., s. 118–119. 
474 Ibid., s. 162. 
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för ögonblick. Det citerade utdraget ur Terkels Chicagotext berättas även det 
med konsonans mellan berättaren och det upplevande jaget, eftersom fokus 
på ögonblicket dominerar. Det röstgivande reportaget kan med andra ord 
berättas både genom konsonans och med dissonans. 
 

*** 
 
Det röstgivande reportaget är sekundärt vittnande och berättas homodiege-
tiskt. Det upplevande jaget hör dock inte till en reporter utan till någon som 
intervjuats av en reporter och sedan får framträda i jag-form i texten. Detta 
är den ovanligaste typen av reportageberättande. Vissa av 1960- och 1970-
talets rapportböcker kan räknas hit liksom Nobelpristagaren Svetlana 
Aleksijevitjs dokumentärskildringar, med sin komplext utarbetade berättar-
teknik. När Aleksijevitj tilldelades Nobelpriset i litteratur 2015 var det första 
gången reportageberättande belönades med detta pris, ett faktum som fram-
hölls bland reportagegenrens vänner världen över.  

 

4.6 Det konsonanta reportaget i ett tidsperspektiv   
Jag avslutar del 4 med två kapitel där jag fördjupar min undersökning av 
konsonans och dissonans i reportage, delvis för att ge exempel på spännvid-
den inom de två företeelserna i reportagets form, delvis och framför allt för 
att sätta in dem i varsitt tidsperspektiv. 

De fem typer av reportageberättande som har presenterats styrs alla av re-
lationen mellan den fysiska reportern och representationen i texten av denna 
reporter och/eller av ett antal verkliga händelser och personer. Dessutom 
finns en relation mellan berättaren och historiens upplevande karaktärer, och 
den uttrycks genom begreppen konsonans och dissonans. Detta innebär att 
samtliga fem typer av reportage rent teoretiskt skulle kunna förekomma till-
sammans med konsonans respektive dissonans av varierande styrka och rikt-
ning.  

Så har jag också i kapitlen 4.1–4.5, liksom tidigare i avhandlingen, visat 
hur konsonans kan vara ett viktigt inslag i narrativiteten inom samtliga fem 
typer av reportaget. Dissonans har jag påvisat och diskuterat konsekvenserna 
av i tre av typerna: det rekonstruerande, det framhävande och det röstgi-
vande reportaget. I kapitel 4.7 analyseras exempel på dissonans i reportage 
som innehåller både retuscherande och reducerande inslag (reportagen 
”Sparkad för sina åsikter” av Niklas Orrenius och ”Moder Meira finner sina 
barn” av Wojciech Tochman).  
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Men vi börjar med konsonans, som alltid innebär fokus på ögonblicket, 
oavsett om berättaren uppträder heterodiegetiskt eller homodiegetiskt. Låt 
oss först återvända till konsonans i det klassiska reportagets form, alltså i den 
typ av reportage där den fysiska reportern har varit på plats. Detta kriterium 
uppfylls i det retuscherande, det reducerande och det framhävande reporta-
get. Jag har tidigare visat (se 2.4) hur ögonvittnet, ögonblicket och illusionen 
av ett samtidigt berättande här är konstruktioner som får starkt genomslag i 
texterna och som kan spåras tillbaka till det klassiska reportagets släktskap 
med realismens romaner (se 2.2 samt tidigare kapitel i del 4).  
     Vi kan också påminna oss Gustaf Hellströms upplevande reporter vid 
periskopet i de franska skyttegravarna 1915 (se 2.2.1) eller Bangs upple-
vande reporter på plats i ett sönderbombat Budapest likaväl som i publikha-
vet vid en legendarisk boxningsmatch (se 3.5.2 respektive 3.2.1), båda 
exemplen från 1950-talet. Idén bakom sådana reportage bygger på att den 
fysiska reportern ger sig ut i verkligheten, observerar, upplever och förmed-
lar sina upplevelser så skenbart exakt och i så skenbart direkt form som möj-
ligt. Läsaren ska tycka sig möta en oredigerad bild av verkligheten, och den 
representerade scenen ska tyckas pulsera av det upplevda ögonblickets kon-
sonans. Faktaupplysningar kan infogas, liksom den upplevande reporterns 
kommentarer. Däremot ges inte utrymme åt något ”efteråt” där den berät-
tande reportern distanserar sig från ögonblicket. I den mån berättaren syns så 
är det genom formuleringar som förstärker stundens upplevelse. Så här heter 
det i en passage ur Bangs homodiegetiskt berättade reportage från Budapest 
1956: 

Där står en kyrka med hela framsidan ärrig av svarta hål. I huset mitt emot har 
en annonspelare stupat rätt in i porten. Det berömda Emkekaféet finns inte 
mer, den blå klockan intill där älskande par brukade stämma möte som här 
hos oss vid Tornbergs: sönderslagen. Den ungerske tidningsmannen som jag 
har i bilen pekar på ett högt tornprytt komplex som vi just kör förbi och säger 
med uttryckslöst ansikte: där i fjärde våningen var mitt arbetsrum. Fjärde vå-
ningen existerar inte längre, är bara ett brandsvärtat hål. 
     Man kunde ge tusen detaljer, man kunde också sammanfatta: hela Buda-
pest skriker ut sitt vittnesmål att ryska tanks brassat på för fullt var som helst 
och överallt vid minsta provokation.475 

 
Scenen är mer beskrivande än gestaltande; den tycks huvudsakligen återge 
ett fryst ögonblick. Vid närmare påseende kan vi dock hitta en rörelse: repor-
tern och en ungersk journalist färdas i bil, samtidigt som ungraren fäller en 
kommentar. Allt som beskrivs förefaller att vara vad de två kan se från bil-
fönstret (en ”naturlig” situation som inte fordrar någon narrativisering och 
som förmedlar narrativ inlevelse i de två journalisterna). Reportern både 
”ser” och ”vittnar” om vad hon ser för läsaren. Genom det afferenta perspek-

                                                        
475 Alving, 1982, s. 257.  
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tivets dubbelhet fångar regin reporterns upplevelse (internt förmedlad) och 
hennes iakttagelser (externt förmedlade). Utöver konsonans skapas, genom 
historiskt presens, den bekanta illusionen av att vittnandet äger rum i samma 
ögonblick som synen uppenbarar sig för den upplevande reportern. Detta 
intryck förstärks av ordet ”just” i ”som vi just kör förbi”. Detaljerna är preci-
serade (kaféet har ett namn, klockan är blå, journalisten arbetade tidigare på 
fjärde våningen i det förstörda huset).  
     I första stycket finns en tillfogad upplysning av berättaren. Folkbildaren 
talar i förbifarten om vilken funktion den blå klockan brukat ha för älskande 
par. Precis som repliken från den ungerske journalisten påminner upplys-
ningen om det vardagsliv som till alldeles nyss levdes i det förstörda kvarte-
ret. Därmed uppstår en kontrast som framhäver effekterna av det sovjetiska 
intåget. Kommentaren i det andra stycket härrör också den från berättaren 
men utan att framkalla dissonans, eftersom den upplevande och berättande 
reportern är lika upprörda. I stället kan regissören använda båda kommenta-
rerna för att ge ett känslomässigt eftertryck åt den bild av förödelse som just 
har målats upp.  

Låt oss återvända till ett äldre exempel, hämtat ur Strindbergs reportage-
serie ”Bland franska bönder” från 1885 och ett citat ur avsnittet ”Guyenne”. 
Också detta reportage berättas homodiegetiskt: 

Vid Clisson äro vi inne i Vendée. Vita byar med röda tegeltak och av itali-
enskt utseende gör vyerna livligare. Häcksystemet är här kombinerat med rika 
trädplanteringar, så att man genast kan fatta vilken utmärkt terräng för franc-
tirörer och guerillakrig här erbjuder sig. Fruktträd i dvärgkordong utgöra 
stängsel på banvallen, såsom jag förut sett mellan Malesherbes och Orléans. 
En småväxt boskap av elegant form med antilopfärg beta i ängarne. De ro-
merska brunnarna med det runda stenkaret och hissen uppträda ånyo. Vendées 
berömda gäss plocka korn på stubbåkern. Topinambour och Poitous utmärkta 
kål visa sig. 
     Vid anställd interview i kupén erfar jag att arbetslönerna för dagkarlen sti-
git från Bretagnes minimum till 3 francs med födan under skördetiden, samt 1 
franc 75 den övriga delen av året. Arrendatorns tjänstefolk uppbära ända till 
500 francs i årslön. Den stora egendomen upptager en fjärdedel av jorden, och 
den medelstora är förhärskande. Medelpriset på jorden är 1,500 francs per 
hektar. Bonden odlar råg och havre samt uppföder kapuner och gäss samt ned-
lägger sina besparingar i köpt jord. 
     Vid La Rochelle söka vi i de vita och röda byggnaderna spåra engelskt in-
flytande, och när vi ser en rödhårig stationsinspektor, inbilla vi oss hava en 
ättling av britterna för oss, men det kan väl endast vara inbillning. 
     De italienska bondhusen fortfara, och steneken, den alltid-gröna, uppträder 
för första gången. Vi åka nu i stranden av Atlantiska havet, där odlingen eröv-
rat låga terränger åt en vegetation av mycket omväxlande karaktär. Sålunda 
upptager annotationsboken huller om buller: vin i buskform, sparris, potatis, 
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tamarisker, tallbuskar, convolvulus, cocquelicot, vitbetor, rörvass, humle m. 
m.476 

 
Även här möter vi ett ögonvittne som iakttar och förmedlar sina observation-
er vidare till läsaren. En skillnad mot Bangs reporterroll är syftet med rap-
porteringen. Där hon är på plats för att skildra en världshändelse mitt i 
nyhetsflödet har regissören placerat honom på plats för att i naturalistisk 
anda dokumentera franskt bondeliv i slutet på 1800-talet.477 Man skulle 
kunna säga att hon (punktvis) har i uppgift att rapportera, men i reportagets 
form, medan han (mer heltäckande) har i uppgift att dokumentera. Reporter-
rollen hos Strindberg bär också drag av flanörreporter, även om denna flanör 
inte strosar omkring utan i stället färdas med tåg i tredjeklasskupé genom 
franska jordbrukstrakter. Han reser kors och tvärs och både tecknar och an-
tecknar stort som smått som kommer i hans väg. 
     Observationerna i citatet står inte ensamma. I stället tvinnas de till en 
helhet av regin genom tät växelverkan, ömsom med bakgrundsfakta och 
ömsom med kommentarer. Skildringen är därför inte utpräglat mimetiskt 
framställd, men den är fortfarande konsonant i bemärkelsen att den upple-
vande och den berättande reportern är samspelta (se figur 9). De två vill 
samma sak: att med vetenskaplig iver blottlägga villkoren för och karaktären 
på det franska jordbruket. Kommentarerna är folkbildande och skapar samti-
digt intrycket av att denna reporter är påläst och initierad; för honom är det 
självklart att Vendées gäss är berömda och att Topinambour och Poitous kål 
är utmärkt; att brunnarna de passerar är romerska och att steneken alltid är 
grön. Detaljerna är många och preciserade, antingen de gäller iakttagelser i 
miljön eller faktaupplysningar om vad lantarbetare tjänar. För att ytterligare 
understryka trovärdigheten låter regissören berättaren notera att den upple-
vande reportern har med sig en anteckningsbok där bland annat olika grödor 
noteras (detaljer förefaller med andra ord inte att lämnas åt minnets god-
tycke).  
     Precis som i citatet av Bang är tempus historiskt presens. Här finns också 
ett ögonblicksförstärkande ”nu” i ”Vi åka nu i stranden av Atlantiska havet”. 
Jag har tidigare kommenterat att Fludernik uppfattar en presensberättelse 
som onaturlig och underlig. Å andra sidan tolkar Hamburger detta stildrag i 
en självbiografi som ett sätt att göra ett förflutet ”nu” närvarande genom att 
berättaren ”visualiserar” tidigare händelser, låter sig själv ”se” dem på nytt 
framför sig (se 2.4.3).478  

                                                        
476 Strindberg, 1985, s. 130–131. 
477 Strindbergs uttalade avsikt med den tre veckor långa resan var att – med hjälp av skriftliga 
källor, intervjuer samt egna fotografier och teckningar – så grundligt som möjligt dokumen-
tera ”den franska bonden”, uppger Björn Meidal, se Björn Meidal, ”’Mina ögon äro röda som 
mörtens och fodret i min rock är ruttet av svett’”, Tio reportage som förändrade världen, red. 
Otto von Friesen, Christer Hellmark och Jan Stolpe, Stockholm: Ordfront, 1982, s. 11–23. 
478 Hamburger, s. 65 och s. 99–102.  
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Regissören i Strindbergs reportage skapar ingen livlighet i gestaltningen, 
något som skulle kunna öka berättartempot och intensifiera fokus på ögon-
blicket. Genom de många inpassen från berättaren blir tempot tvärtom 
ganska sävligt. Ändå kan vi märka hur berättaren får hjälp med att visuali-
sera ett förflutet ”nu”, och därigenom förankra scenerna i ett deiktiskt cent-
rum, av den exakta bakgrundskunskap som förmedlas i anslutning till den 
upplevande reporterns iakttagelser. Inskjutna kommentarer och faktaupplys-
ningar må formellt komma från berättaren, men de ger intryck av att detta är 
sådant den upplevande reportern redan har tagit reda på (all uppräknad in-
formation) eller tänker i ögonblicket (att landskapet skulle lämpa sig för 
”gerillakrig”, vilket anspelar på bakgrundsinformation om ett bondeuppror i 
efterdyningarna till den franska revolutionen). Samma teknik som används 
för att stärka trovärdigheten och det journalistiska kontraktet i ett sceniskt 
sammanhang skulle därmed kunna bidra till en tidsmässig konsonans även i 
den här typen av mer redogörande avsnitt. Fortfarande, vill jag dock under-
stryka, är konsonansen som starkast i scener där en berättare tycks vara 
osynlig. 
     Den citerade passagen förefaller att berättas i en oredigerad, kronologisk 
ordning, i enlighet med vad som utspelade sig i verkligheten. I det andra 
stycket meddelas information om lantarbetarnas löner, priset på jorden och 
vilka grödor som odlas. Men i stället för att lägga detta som ett infogat av-
snitt med bakgrundsfakta kopplar regissören ihop upplysningarna med en 
intervju som görs i kupén. Genom en sådan komposition uppnår han två 
saker. Dels stärks trovärdigheten, det journalistiska kontraktet, ytterligare av 
att en källa nämns. Dels tycks intervjun inordna sig fint i den förmedlade 
kronologin, så att den sceniska framställningen inte behöver brytas. 
     Det kan vara på sin plats att påminna om att inte alla konsonanta och 
homodiegetiskt berättade reportage hör till det klassiska reportaget, det som 
följer Elvesons genredefinition och som har ett utskrivet eller underförstått 
ögonvittne som grundläggande retorisk konstruktion. När reportern huvud-
sakligen är aktör i texten inordnar reportaget sig inte i en klassisk tradition, 
däremot kan det fortfarande berättas genom konsonans. Sådana framhävande 
reportage kan man hitta under olika tidsperioder. Både Ester Blenda Nord-
ström som piga 1914 och Günter Wallraff i sina olika förklädnader från 
1960-talet och framåt är exempel på detta (se 3.2.4). De spelar båda huvud-
rollen i sina reportage, samtidigt som de inte diskuterar eller problematiserar 
sina förklädnader men väl de miljöer som de studerar från insidan. Regissö-
ren i Fabrizio Gattis Bilal: På slavrutten genom Europa från 2007 problema-
tiserar däremot var gränsen går mellan hans förklädnad ”Bilal” och reportern 
bakom masken, ”Fabrizio” (se 3.2.5). Här blir dissonans ett redskap i den 
journalistiska undersökningen. 

I vissa reportage kan enstaka scener dyka upp som berättas genom konso-
nans och samtidigt är icke-klassiska. Det rör sig om scener där en upple-
vande reporter tillfälligt spelar en roll som radikalt skiljer sig från 
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ögonvittnets. Oftast är ett sådant rollbyte självvalt. I ett reportage om fall-
skärmshoppning kanske reportern i en scen får pröva att själv hoppa fall-
skärm. Andra gånger har reportern ingen annan avsikt än att vara en klassisk 
journalist på uppdrag, men omgivningen vill annorlunda. Så är fallet i det 
tidigare citerade reportaget om Sverigedemokraterna i valrörelsen 2002 (se 
2.2.5). Reportern Mustafa Can är på Skansen med sverigedemokraten Gun 
Kullberg, som under ”Pensionärernas dag” försöker värva pensionärsröster 
inför det kommande valet. Den upplevande reporterns osvenska utseende 
lockar pensionärer att vid olika tillfällen fälla kränkande kommentarer: 

Mannen upptäcker snart att jag inte är en förbipasserande och tittar misstänk-
samt på anteckningsblocket och pennan i min hand. Gun Kullberg förklarar 
för honom att jag kommer från Dagens Nyheter och att jag ska skriva om Sve-
rigedemokraterna. Hon tackar mannen för stödet och skyndar i väg mot en ny-
anländ stor grupp pensionärer som är på väg mot Skansens entré. Den äldre 
mannen tittar fortfarande misstänksamt mot mig.  
      – Betongneger, fräser han sen, viftar med Sverigedemokraternas valsedlar 
framför mitt ansikte och spottar på marken.  
     [...]  
     Det har hunnit bli eftermiddag. Strax innan vi lämnar Skansen fångar Gun 
Kullberg in en gammal man med käpp. Han är elegant klädd i streckad skjorta 
och klanderfritt strukna byxor med hängslen. [...] Mannen kommer fram till 
mig och undrar vad jag ”är för något”.  
     – Journalist från Dagens Nyheter, svarar jag.  
– Så faan heller, du är ju en sån där som den snälla damen vill köra ut från 
vårt land, utbrister han och pekar på Gun Kullberg, som glatt vinkar till oss.  
     – Du kan väl inget om Sverige?  
     Hans fru står bredvid och håller honom om armen. Hon ler mot mig.  
     – Som journalist på en svensk tidning måste jag kunna en del om landet, 
påpekar jag. Ja svenska kan du ju, det hör jag, pojk. Men kom inte och tala om 
för mig att parasiter som du och de dina har något här att göra. Journalist!? ... 
jag tackar jag.479  

 
Den upplevande reportern förvandlas här från ögonvittne till aktör eller, mer 
korrekt, till ett ofrivilligt objekt för de två äldre männens främlingsfientliga 
uttalanden. Han kan därför inte, på klassiskt reportermanér, stå utanför situ-
ationen och observera vad som pågår. Man kan också säga att en ofrivillig 
klyvnad uppstår i reporterrollen, jämförbar med den frivilliga uppdelning 
som hos Wallraff finns mellan den upplevande reporters förklädnad, till ex-
empel ”Ali”, och reportern bakom masken, ”Günter”. I Cans fall sönderfaller 
den upplevande reportern i ”kurdisk muslim”, en del av hans civila identitet, 
och den reporter som fortfarande försöker att göra sitt jobb, hans profession-
ella identitet. Det är konsekvenserna av den förstnämnda rollen som berätta-
ren, på annan plats i texten, syftar på när han kommenterar hur obehaglig 

                                                        
479 Can. 
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han tycker att situationen är. (”Den rasism och främlingsfientlighet som jag 
upplevde under sex timmar på Skansen har jag inte känt av någonsin under 
mina tjugosex år i Sverige.”)  

Textens regissör, däremot, inser att det som den upplevande reportern just 
har varit med om skulle kunna bli en utmärkt illustration till hur främlingsfi-
entliga äldre kan reagera. Genom att först återge scenerna där den upple-
vande reportern hånas, och sedan den berättande reporterns personliga 
reaktion på dessa, förmedlar regissören implicit en narrativ medkänsla med 
den upplevande reportern. Medkänslan kan i ett nästa led rikta läsarens in-
tressefokus mot en önskan att reportern – och ytterst andra med utseenden 
liknande hans – ska slippa utsättas för främlingsfientlighet. Under textens yta 
vilar här ett efferent perspektiv av den typ som Rossholm vill koppla till en 
viss ideologisk (här antirasistisk) ståndpunkt, som läsaren förutsätts dela.480 
Eftersom både den civila och den professionella rollen hör hemma på berät-
telsens nivå, och eftersom ingen av rollerna ifrågasätts av berättaren, förblir 
dock texten konsonant.  
     Bangs, Strindbergs och Cans reportage berättas alla homodiegetiskt. Som 
tidigare har framgått förekommer konsonans även i heterodiegetiskt berät-
tade reportage, såväl i rekonstruerande som i retuscherande texter. Ibland 
dominerar ett konsonant berättande totalt, som i Lena Sundströms tidigare 
citerade reportage inför tioårsminnet av tsunamin och dess offer (se 2.4.4). 
Låt oss återvända till detta reportage. Det är uppbyggt som en mosaik av 
olika överlevande personers minnesbilder. Varje sådant minne representeras 
som ett fryst ögonblick. Bakom denna berättarteknik kan anas regissörens 
avsikt att fånga känslan hos de berörda av att dessa ögonblick utraderade 
tiden såsom de tidigare känt den. Konsonans blir då det enda möjliga för-
hållningssättet för regissören. Här följer ytterligare tre utdrag ur reportaget 
(ordet ”nu” har kursiverats av mig i det första och andra citatet). Det första 
lyder: 

Hotellrummet låg på tredje våningen och hade en stor dubbelsäng och en toa-
lett. Det var någon annans rum egentligen men all ordning hade upphört. 
     Hon såg på syskonen, nio och elva år gamla, som hon hade lagt intill 
varandra på den stora sängen.  
     Varje gång det hördes ett ljud utanför ryckte de till. 
     ”Kommer det mera? Kommer vattnet nu?” 
     ”Vi är på ett bra ställe, vi är högt uppe.” 
     Hon kikade ut genom fönstret i smyg och ställde frågor till barnen för att 
dölja sin egen rädsla. Var hade de senast sett sina föräldrar? Vad hette de? 
Vad jobbade deras föräldrar med? 

 
Det andra lyder: 

                                                        
480 Rossholm, 2005, s. 149. 
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När mörkret föll uppe i bergen var det några thailändare som grillade en 
bläckfisk över öppen eld som de sedan gick runt och bjöd på. 
     Ann kunde inte äta. Istället satt hon och tänkte på att de skulle missa sitt 
flygplan. Det skulle väl lyfta nu? Fanns där fem tomma stolar, eller stod pla-
net och väntade? 

 
Det tredje lyder: 

Hon som alltid hade haft sjukhusskräck, och ändå kändes det enklare att ta 
hand om sår, duscha av skadade och att halka runt i blod än att ta hand om 
dem som var svårt chockade. 
     Som den franska kvinnan som bara stod och höll en cigarett i handen. Hon 
frågade inte någon om eld. Det var som att hon hade glömt vad det var hon 
skulle göra, eller varför hon var där. Senare fick Charlotta veta att hennes man 
och hennes tre barn hade lekt på stranden vid Blue Village-hotellet när vågen 
hade kommit. 
     En svensk mamma hade sina två små barn hos sig men försvann mer och 
mer in i sig själv. Emellanåt gjorde barnen små försök att putta på sin mamma 
för att försöka få någon kontakt, men mamman blev allt svårare att nå. 
     Personalen var så förtvivlat underbemannade, hela tiden fortsatte det att 
komma in nya människor till sjukhuset, och ryktena om transporter hem till 
Sverige verkade bara vara just rykten. Från en lånad telefon lyckades hon få 
iväg ett sms till sin mamma. 
     ”Vi är på ett sjukhus cirka 20 kilometer från Khao Lak. Alla är jätterädda. 
300 svenskar, skicka hjälp. Vi älskar er.”481 
 

I de tre avsnitten använder regissören preteritum på ett i Hamburgers mening 
fiktionellt sätt. Trots att verben signalerar förfluten tid kan vi hitta tidsadver-
bialet ”nu” i både det första och det andra citatet (se mina kursiveringar).  
     Scenerna rymmer gott om preciserade detaljer, sådana vi kan föreställa 
oss etsar sig fast i minnet på dem som aldrig kommer att glömma de här 
ögonblicken (att hotellrummet låg på tredje våningen och frågan som barnen 
ställde om vattnet; att några thailändare grillade bläckfisk och att en fransk 
kvinna på sjukhuset bara stod och höll en cigarett i handen). I det tredje cita-
tet finns visserligen ett antytt ”efteråt” i ”Senare fick Charlotta veta att”, 
vilket ger en tidsmässig dissonans i form av ett tillfälligt retrospektivt per-
spektiv. Samtidigt ger formuleringen en ökad relief åt den stämning av 
ödesmättad dramatik som vilar över hela reportaget och som tycks signalera 
att tiden upphör att existera i den form man dittills känt den.  

Här förmedlas narrativ inlevelse i karaktärerna och implicit narrativ med-
känsla med dem på ett sådant sätt att dessa två blir oskiljaktiga inom det 
överordnade begreppet narrativt engagemang; ju mer läsaren lever sig in i 
den skildrade situationen, desto starkare medkänsla känner hon med karaktä-

                                                        
481 Alla exemplen har hämtats ur Sundström, 2014. 
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rerna, och ju starkare medkänsla hon känner, desto mer föreställer hon sig 
dela deras känslor.  
     Bland tidigare citerade, heterodiegetiskt berättade reportage som domine-
ras av konsonans kan nämnas Sten Brexelius reportage om gruvarbetare i 
Kiruna från 1950 (se 4.1), vidare reportage av Åsne Seierstad från 2002, 
Karen Söderberg från 1999, Alex Kotlowitz från 1991 och Erik Ohlsson från 
2010 (se 3.1.1, 2.4.1 och 4.2).  

Genom avhandlingen analyseras ett stort antal homodiegetiskt berättade 
reportage som helt och hållet eller till större delen berättas genom konso-
nans. Det gäller reportage av ”vittnande” reportrar som Gustaf Hellström (se 
2.2.2) och ”agerande” reportrar som Günter Wallraff (se 3.2.4). Inräknat de 
homodiegetiskt berättade exemplen i det här kapitlet, från 1956, 1885 och 
2014, har jag alltså funnit konsonans i sinsemellan mycket olika reportage 
från och med 1885 (Strindberg) fram till och med 2014 (Sundström). Kon-
sonansens funktion, har jag visat, kan variera mellan att understryka ett bud-
skap; förmedla närvarokänsla i de gestaltade scenerna; stärka trovärdigheten 
och att öka läsarens känslomässiga engagemang i form av ett narrativt enga-
gemang för ”de andra”.  

 
*** 

 
Sammanfattningsvis: Det finns en ännu levande tradition av att berätta ge-
nom konsonans inom reportagegenren. Det förefaller som om idén från det 
klassiska reportaget, att skenbart rapportera direkt på plats och i ögonblicket, 
är en så stark retorisk konstruktion att den har kunnat bestå under hela 1900-
talet, såväl i reportage där ett ögonvittne samtidigt syns i scenerna, och tex-
ten blir primärt vittnande, som i vissa reportage där ett sådant vittne saknas, 
och texten blir sekundärt vittnande.  

 

4.7 Det dissonanta reportaget i ett tidsperspektiv  
Om konsonans har förekommit inom reportagegenren under hela det moder-
na reportagets historia, det vill säga huvudsakligen sedan 1890-talet, hur ser 
det då ut med dissonans i reportagetexter? I det här kapitlet sätts det disso-
nanta reportaget in i en tidskontext, samtidigt som jag analyserar ytterligare 
utdrag ur reportage för att påvisa mångfalden i hur dissonans kan verka i 
reportagetexters narrativitet. 

Den viktigaste skillnaden mellan konsonans och dissonans finns i om be-
rättelsekonstruktionen är enhetlig eller splittrad. Inom det konsonanta repor-
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taget är berättare och protagonist överens. Inom det dissonanta reportaget har 
jag tidigare visat hur regin iscensätter en strid om den relativa auktorisation-
en (se 3.4.5). Här kan tvivel återfinnas inom eller mellan olika instanser. Vid 
dissonans (i en utbyggnad av Cohns mening) saknas fokus på ögonblicket. I 
stället är det berättarens ”efteråt” som dominerar i texten, samtidigt som 
berättaren, i större eller mindre omfattning, ifrågasätter den upplevande ka-
raktärens iakttagelser och upplevelser. Ibland tvekar berättaren även om sin 
egen förmåga att berätta.  
     Vid det som jag har kallat alternativ dissonans, och som nästan alltid åter-
finns i homodiegetiskt berättade reportage, utgår den ifrågasättande attityden 
från en upplevande reporter och kan antingen riktas mot reporterns eget in-
samlingsarbete eller mot en kommande, berättande reporters legitimitet. I 
avsnitt 3.4.4 gav jag exempel på sambandet att ju mer en ifrågasättande atti-
tyd dominerar, oavsett varifrån den utgår, desto större blir chansen att verk-
ligheten som skildras kan framstå som mer nyanserad, mer komplex, och att 
den narrativa inlevelsen i andra karaktärer än reportern därmed skulle kunna 
öka. Här kan dissonans alltså bli ett verktyg att betona de andra karaktärer-
nas subjektivitet.  

Ett av grundantagandena i Anna Jungstrands doktorsavhandling är att ”det 
moderna reportaget” utmärks av dissonans. Till gruppen moderna reportage 
räknar hon, med enstaka undantag, samtliga skrivna reportage, i Sverige och 
internationellt, sedan år 1900. Hon menar att reportaget sedan början på 
1900-talet har påverkats av den litterära modernismen till att konsekvent 
använda dissonans och metaberättande som retorisk strategi:  

Det är först efter modernismens genombrott som dissonansen genomgående 
används i reportagetexterna för att motivera subjektivitet och etablera trovär-
dighet. Det är också först efter sekelskiftet som reportersubjektet akut behöver 
hantera sitt förhållande till verklighet och representation genom att så explicit 
ställa fram sina tvivel.482  

 
Jungstrand skriver också:  

Avgränsningen för det jag kallar ”det moderna reportaget” låter sig göras ge-
nom att markera tydliga särdrag av subjektivitet och metatextuella strategier. 
Den subjektivitet som är verksam i det moderna reportaget använder sig ex-
empelvis på ett annat sätt av en splittring i subjektet, något som etableras un-
der modernismens litterära epok. Som vi ska se öppnar subjektets kluvenhet 
mellan upplevelse och berättande upp möjligheter för reportagetexten att eta-
blera etik och trovärdighet.483  

                                                        
482 Jungstrand, s. 74. 
483 Ibid., s. 53. På sidorna 52–76 redogör Jungstrand mer utförligt för den funktion hon menar 
att dissonans fyller i moderna reportage. I ett appendix till sin avhandling bifogar hon en 
förteckning över ett antal reportage som hon inte har haft utrymme för i avhandlingens ana-
lyser men som har legat till grund för hennes slutsatser om dissonans i 1900-talsreportaget. 
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I och med övergången mellan 1800- och 1900-tal dör med andra ord det 
konsonanta reportaget ut, enligt Jungstrand. Dissonans – genom metaberät-
tande och splittring mellan en upplevande och en berättande reporter – blir 
den förhärskande metoden för att berätta i reportagets form. De särdrag som 
Jungstrand lyfter fram ringar dock inte in det gemensamma för alla 1900-
talsreportage, hävdar jag. Som framgått av bland annat föregående kapitel 
finns, inom och utanför Sverige, rikligt med exempel på att en konsonant 
tradition fortsatt att vara utbredd under hela 1900-talet och in i vår egen tid. 
Jag har vidare pekat på hur Gunnar Elvesons väl etablerade genredefinition 
betonar en omedelbarhet i det som reportern tecknar ner från sina intryck på 
plats, något som inte är förenligt med retrospektivt tvivel och tvekan hos 
berättaren. Till sist har jag belyst hur dissonans inom reportagegenren kan 
vara mer mångfacetterad än att, som Jungstrand betonar, bara omfatta former 
av metaberättande och tvivel som utgår från berättaren. I det följande teck-
nas en bakgrund till hur det västerländska dissonanta reportaget växte fram, 
inte genom att ta över hela genren utan sida vid sida med en konsonant trad-
ition. 

Under första halvan av 1900-talet förekom enstaka reportrar, många 
gånger samtidigt författare, som skrev med en tydlig dissonans. Det gäller 
till exempel en modernist som Djuna Barnes, som lyfts fram av Jungstrand. 
Man kan hitta en måttligt stark dissonans i flera reportage från den här tiden. 
I homodiegetiskt berättade reportage syftar jag då på att berättaren distanse-
rar sig från sitt tidigare jag, men utan att ifrågasätta sin möjlighet att berätta. 
Det var dock först med amerikansk new journalism under 1960-talet och, 
något decennium senare, inom en polsk reportagetradition som det disso-
nanta reportaget fick ett ordentligt fotfäste. Jungstrand hämtar flera av sina 
längre analysexempel från just dessa traditioner. Det rör sig om reportage av 
reportrar som främst publicerade sig i bokform och med en uttalat litterär 
stil, som amerikanska Joan Didion och polska Hanna Krall.  

Just i Didions reportage menar jag att det främst är gestaltade ögonblicks-
bilder och lågmäld reflektion som problematiserar bilden av det amerikanska 
samhället, inte den metalitterära stil som Jungstrand förknippar med disso-
nans. Metakommentarer förekommer hos Didion men dominerar alltså inte 
hennes stil. Inom en amerikansk tradition har Hunter S. Thompson, Michael 
Herr och Norman Mailer skrivit reportage som är exempel på en mer utpräg-
lad dissonans.  

I andra länder, till exempel Sverige, förekom under 1960- och 1970-talen 
författare som experimenterande med metalitterära stilgrepp. Jag har dock 

                                                                                                                                  
Här återfinns flera reportage med ett öppet politiskt/ideologiskt budskap, till exempel av 
Günter Wallraff, liksom reportage av Bang, Jolo, Ludvig Nordström (Lort-Sverige) och Åsne 
Seierstad (Bokhandleren i Kabul). Samtliga dessa diskuterar jag, men då som exempel på 
konsonans. 
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inte hittat belägg för ett direkt inflytande från någon av dessa grupper på det 
svenska dagstidningsreportaget vid den här tiden.   

I en amerikansk kontext är det en viss typ av formuleringar som åter-
kommer om drivkrafterna bakom new journalism, både den gren som ut-
märks av rekonstruktion och där konsonans dominerar (ER/realism), och den 
gren som – mer eller mindre – utmärks av reporterjagets splittring och där 
dissonans dominerar (CP/modernism).484 Om båda grenarna brukar det heta 
att reportrar sökte en form som på samma gång skulle vara ett konstnärligt 
och ett journalistiskt svar på en kaotisk värld. Traditionella metoder för att 
gestalta det amerikanska 1960-talssamhället menade dessa reportrar inte 
räckte till, vare sig inom fiktion eller journalistik.  
     John Hellmann uppfattar båda varianterna av new journalism som en 
sorts ”fabler”, där lånet från realismens berättartekniker var en fråga om just 
teknik medan syftet var ett helt annat än under 1800-talet.485 Kombinationen 
av realism och återkommande metaberättande, även i heterodiegetiskt berät-
tade reportage, skenbara hallucinationer från berättare eller karaktärer, ironi 
och lek med det språkliga uttrycket – allt sådant menar Hellmann bidrar till 
att det gestaltade inte ska tolkas som okomplicerad ”verklighet” utan snarare 
som resultatet av att reportern, i en allegorisk form, förhållit sig till och be-
arbetat sin tid och sin omvärld: ”[…] it overcame the limitations of convent-
ional journalism and realistic fiction by exploiting fully and frankly the 
power of shaping consciousness found in fabulist fiction. The result was a 
new form both wholly fictional and wholly journalistic through which the 
individual human consciousness could directly make or organize the seem-
ingly chaotic world into a work embodying a meaningful engagement of the 
two.”486  

I motsats till Hellmann gör David Eason en tydlig skillnad mellan realism 
och modernism inom new journalism. Han betraktar den heterodiegetiska, 
realistiska ER-grenen som ett uttryck för att verkligheten är enhetlig och 
möjlig att skildra med konventionella berättarmetoder och att reporter och 
läsare delar textens underliggande värderingar, som inte ifrågasätts. Modern-
istiska CP-reportage uppfattar Eason däremot som om de ”describe what it 
all feels like to live in a world where there is no consensus about a frame of 
reference to explain ‘what it all means’. The report focuses instead on the 
contradictions that emerge at the intersection of various maps of experi-
ence.”487  

                                                        
484 Även om inte begreppen dissonans och konsonans brukar förekomma i en amerikansk, 
teoretisk diskussion bör de kunna användas för att beteckna några av de framträdande egen-
skaperna hos å ena sidan flertalet CP-reportage, å andra sidan många ER-reportage. Se reso-
nemang i 3.4.2. 
485 Hellmann, s. 1–20. 
486 Ibid., s. 19. 
487 Eason, s. 192. 
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Jag har tidigare nämnt att Joan Didion, Normal Mailer och Hunter S. 
Thompson brukar räknas till den modernistiska CP-grenen av new journal-
ism, samtidigt som Easons beskrivning av CP-traditionen inte passar Didion 
särskilt väl och bara delvis passar Mailer (se 3.4.2). Jag syftar då på kriteriet 
att använda metalitterära stilgrepp och öppet ifrågasätta den egna berättelsen. 
(Däremot menar jag att samtliga reportage av Didion och Mailer av olika 
skäl ändå bör kunna räknas till en dissonant tradition.) Även när det gäller 
den realistiska ER-traditionen förekommer en viss begreppsförvirring ef-
tersom Eason, och flera med honom, bruka lyfta fram Tom Wolfe som ett 
typexempel på ER. Det sistnämnda kan förvåna, eftersom Wolfes stil inte 
tycks stämma med Easons egen definition att ett journalistiskt innehåll inom 
ER kläs i en (konventionell) realistisk dräkt. Och frågan är om Tom Wolfes 
berättarteknik ens skulle kunna sägas vara en produkt av det Wolfeska mani-
festet, där new journalism beskrivs som den nya realismen.488 Det anser i alla 
fall inte Hellmann, i sin näranalys av Wolfes journalistik.489  

Även Chris Anderson påvisar i Style as Argument att Wolfes realism är 
minst sagt komplex. Jag har tidigare nämnt den heterodiegetiska berättare 
som ymnigt kommenterar sina karaktärer och tilltalar läsaren (se 3.4.3). An-
derson kallar Wolfes stil en ”antistil” och menar att hans sätt att skriva pekar 
ut språket självt genom att dra uppmärksamheten till språkets gränser. I Wol-
fes journalistiska texter finns förvisso vad Anderson kallar ”scene-by-scene-
construction”. Men samtidigt är berättaren sällan helt tyst i Wolfes repor-
tage. Berättarens och karaktärernas röster blandas gång på gång, även i av-
snitten med mimetisk framställning. Dessutom återkommer långa passager 
med oavslutade meningar, upprepningar av ord, ord i versaler, lek med syn-
taxen och ibland en berättare som diskuterar sina svårigheter med att be-
rätta.490 Anderson skriver, apropå Wolfes två reportageböcker om drogen 
LSD respektive amerikanska astronauter: ”He may not be able to describe 
what it actually feels like to take LSD or pilot a fighter jet, but he can tell us 
what it feels like to try to describe those sensations. Though Wolfe cannot 
actually present the experience, he can write about it. The underlying drama 
becomes the story of the writing of the text.”491 Karakteristiken ringar in att 
Wolfes texter inte enbart kan klassas som ER/realism utan också, genom sitt 
metaberättande, uppvisar inslag av CP/modernism.  
     När det gäller vad som är ER respektive CP är gränsen med andra ord inte 
lätt att dra mellan enskilda reportrar eller ens inom enskilda texter. Ska man 
för fältet new journalism hålla sig till någon form av indelning verkar det 
rimligt att tala om å ena sidan scener som är rekonstruerade, med en måttligt 
synlig berättare och utan några stildrag som i sig drar uppmärksamheten till 

                                                        
488 Wolfe, 1973. 
489 Hellmann, s. 101–125. 
490 Anderson, s. 8–47. 
491 Ibid., 35. 
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berättandet (mer eller mindre konsonans), å andra sidan scener som kan vara 
upplevda eller rekonstruerade men som representeras tillsammans med att 
tvivel formuleras, antingen av berättaren eller en upplevande reporter (mer 
eller mindre dissonans). Oavsett var man drar den exakta gränsen mellan 
konsonans och dissonans är en konsonant stil fortfarande vanlig inom ameri-
kansk new journalism. Jag kan bara hålla med Steensen när han skriver: 
”Journalism in general and literary journalism in particular are still domina-
ted by a realist approach.”492 
     Om vi går till svenskt 1960-tal, alltså under den tid då new journalism 
växte fram i USA, finner vi de samhällskritiska och dokumentära rapport-
böckerna (se 4.5). Parallellt skrevs dokumentära texter av en mer metalitterär 
karaktär. Gunnar Elveson delar in svensk dokumentärprosa från 1960- och 
1970-talen i två typer.  

Man har dels en ”undersökande” prosakonst, förknippad med namn som Per 
Olof Sundman och P.O. Enquist. Med sina metoder vill de väsentligen visa 
hur osäker vår kunskap är, hur sammansatt eller oåtkomlig verkligheten är. 
Det finns ett påtagligt drag av estetiskt experiment över dessa böcker även om 
detta knappast kan vara den djupare motiveringen för de båda författarnas val 
av form. Så har man den andra riktningen: en dokumentarism som vill lägga 
fram förhållanden upplevda som så påtagliga – positiva, förebildliga eller 
grymma, upprörande – att en ifrågasättande teknik skulle upplevas som mora-
liskt tvivelaktig.493   

 
Med andra ord: å ena sidan ett experimentellt och dissonant berättande, å den 
andra ett konsonant berättande med polemisk udd. Medan den senare varian-
ten är nära besläktad med en politiserad form av det sociala reportaget, i 
såväl bok- som tidningsform, har jag inte kunnat hitta exempel på att den 
förra varianten letade sig in i samtida tidningsspalter. 
    Ännu en impulsgivare för den dissonanta traditionen utgörs av det moder-
na polska reportaget. Här återfinns Hanna Krall, som efter överlevandes 
vittnesmål i detalj återskapat judiska miljöer i Polen från tiden före andra 
världskriget, och Ryszard Kapuściński, känd för sina reportageböcker om 
Afrika, Latinamerika och Sovjetunionen. Båda började publicera sig under 
1970-talet.494 Det polska reportagets storhetstid grundlades under den kom-

                                                        
492 Steensen, 2013, s. 63. 
493 Elveson 1979 a, s. 60. 
494 I vilken omfattning just Kapuścińskis reportage kan klassas som dissonanta kan dock 
diskuteras. Jungstrand menar att hans omfattande generaliseringar är etiskt problematiska men 
också kan sägas ingå i en litterär strategi där generalisering blir ett uttryck för ”[t]ron på den 
totala överblickens möjlighet”, i praktiken ”idén om ’objektivitet’”. Detta påminner om David 
Easons sätt att definiera den realistiska grenen inom new journalism, se 3.4.2. I ett nästa led 
menar dock Jungstrand att tekniken innebär reporterns ”förhandling med sin egen personliga 
strategi” och på så vis skulle kunna sägas stå för en typ av dissonans, varmed reportern ”skär-
skådar sitt eget uppdrag”, se Jungstrand, s. 195, alltså motsatsen till Easons beskrivning av 
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munistiska epoken, som en följd av den politiska censuren. Nyhetsartiklar 
censurerades hårt medan reportagegenren inte granskades lika ingående. 
Därför blev reportaget lite av en fristad för reportrar. De odlade olika tekni-
ker för att kringgå censuren, i första hand genom att skriva reportage om 
lokala ämnen utan öppen, ideologisk samhällskritik. I förordet till reportage-
antologin Ouvertyr till livet beskriver Maciej Zaremba utvecklingen så här:  

Så kom det sig att en rad journalister med begåvning för samhällsanalys kom 
att skriva om pensionerade lokförare, gruvarbetarfruars aparta bekymmer och 
tvivelaktiga konstaplar i landsorten. De utvecklade en alldeles särskild blick 
för den talande detaljen och en språkkänsla som lät deras symbolisk-
realistiska alster passera censuren, samtidigt som den tränade läsaren förstod 
det han skulle. Eftersom de själva inte fick berätta något som inte var uppbyg-
geligt, byggde ofta reportrarna sina texter som teaterpjäser, där den egentliga 
diagnosen fick skymta i mötet mellan autentiska scener och repliker.495 
 

Traditionen har levt vidare även efter kommunismens fall, och utöver att 
reportage ges ut i bokform har genrens främsta plattform varit den jour-
nalistägda dagstidningen Gazeta Wyborcza, som 1989 grundades av fackför-
enings- och frihetsrörelsen Solidaritet. Till de mer kända reportrar som 
medverkat i Gazeta Wyborcza hör Wojciech Tochman, se en analys av ett 
hans reportage längre fram i detta kapitel. 
     Man kan också träffa på dissonans internationellt och från de senaste 
decennierna hos ett antal reportrar och författare som skrivit reportage i bok-
form och vars stil är utpräglat litterär, som till exempel de tidigare nämnda 
Svetlana Aleksijevitj och Fabrizio Gatti (se 4.5 respektive 3.2.5).  

För Sveriges del har jag tidigare visat hur Stig Dagermans Tysk höst från 
1946 har inslag av en sorts ”stilistisk dissonans”, som är en följd av den litte-
rära stilen (se 3.5.4). Jungstrand finner en viss dissonans i Sven Lindqvist 
reportageserie Kina nu från 1978–1979. Dissonansen uppstår dock inte mel-
lan den berättande och den upplevande reportern utan mellan den berättande 
reportern i denna bok och den berättande reportern i tidigare Kina-
skildringar av Lindqvist. Han omvärderar alltså sådant han har skrivit tidi-
gare.496 En reporter som Jan Guillou – som var en av dem som införde new 
journalism i Sverige, – använder metalitterära inslag i många av sina repor-
tage från 1970-talet. Till exempel kan berättaren i det tidigare citerade repor-
taget ”Gåtan Kröcher” (se 2.3.2 och 3.4.3), trots att han uppträder 
heterodiegetiskt, vända sig direkt till läsaren med kommentarer om såväl 
reporterns arbetsprocess ute på fältet som själva texten. Detta skapar disso-
                                                                                                                                  
samma berättarteknik. Jag är tveksam till den analysen. Den berättarröst som talar till läsaren 
hos Kapuściński visar varken explicit eller implicit upp tvivel, vilket är Jungstrands avgö-
rande kriterium för dissonans. För exempel på hur Kapuściński uttrycker sig generaliserande 
om olika folkgrupper, se noten till första stycket i del 3.  
495 Zaremba i Ouvertyr till livet, s. 8. 
496 Jungstrand, s. 232–247. 
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nans i förhållande till reportagets karaktärer. Berättaren ifrågasätter dock 
aldrig reportagets ärende eller sin egen roll.497  

För att hitta en mer tydlig dissonant strömning inom det svenska reporta-
get måste man leta ännu längre fram i tiden, från och med 1990-talet och 
framåt. De svenska reportage där jag hittills har påvisat dissonans och alter-
nativ dissonans är alla skrivna under 2000- och 2010-talen (av Peter Fröberg 
Idling, Maciej Zaremba, Nina Solomin och Martin Schibbye, se 3.4.1, 3.4.4 
och 3.4.5).  

En trend från de senaste decennierna innebär att reportagen blandar re-
konstruerade scener, präglade av konsonans, med diegetiska passager, präg-
lade av en ifrågasättande attityd. Några svenska reportageböcker med en 
sådan stil är Anders Sundelins Fallet Wennerström från 1999 samt Peter 
Kadhammars Vägen till Bagdad från 2003 och Fru Anna och Generalen från 
2007. Ett i skrivande stund färskt exempel är Kerstin Weigls och Kristina 
Edbloms reportagebok I händelse av min död från 2019.  
     Efter denna historisering av det dissonanta reportagets framväxt och före-
komst vill jag nu lyfta fram ytterligare exempel på hur dissonans kan varie-
ras i reportagetexters narrativitet. Den här gången kommer mina exempel 
från 1990- och 2000-talen. 

Jag inleder med ett exempel av en reporter som berättar om sina person-
liga erfarenheter av kriget i Jugoslavien under 1990-talet. Slavenka Drakulić 
spelar här bara delvis en typisk journalistroll, eftersom hon varvar egna och 
andras upplevelser. De egna upplevelserna görs dock generella på ett sådant 
sätt att den upplevande reportern blir en representant för alla civila som 
drabbades av detta krig. Så här inleds det första kapitlet, ”Från andra sidan 
kriget”:  

För knappt ett och ett halvt år sedan satt jag i min lägenhet i Zagreb och tit-
tade på CNN-reportagen från Bagdad, och tänkte: ”Herregud, hur kan männi-
skor leva där?” I många år hade jag tänkt detsamma om Beirut. Nu sitter jag 
här igen och tittar på CNN-reportagen från Sarajevo eller Slavonski Brod, 
men jag ställer mig inte den frågan längre. Efter ett års krig i Kroatien och 
Bosnien-Hercegovina, efter att hela städer som Vukovar ödelagts, efter gra-
natbeskjutningen av Osijek och Dubrovnik frågar mina utländska vänner: 
”Hur är det möjligt att leva i ett land där det pågår krig, hur lever ni?” Jag för-
står nu att det inte finns något enkelt svar och att det inte heller finns något 
enkelt sätt att formulera det.  
     [...] Kriget liknar ett vidunder, en mytisk varelse från någon avlägsen plats. 
På något sätt vägrar du inse att denna varelse har med ditt eget liv att göra, du 
försöker övertyga dig själv om att allt kommer att förbli vid det gamla, och att 
ditt liv inte kommer att förändras, samtidigt som du känner hur varelsen när-
mar sig. [...] 
     Alltmedan kriget fortgår skapar du en andra verklighet, å ena sidan håller 
du krampaktigt fast vid det som var dina dagliga rutiner, låtsas att allt är som 

                                                        
497 Se till exempel Guillou, s. 74, 75, 78, 79, 80 och s. 84.  
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vanligt, ignorerar kriget. Å andra sidan kan du inte förneka de djupgående 
förändringarna i ditt liv och dig själv, förskjutningarna i dina värderingar, 
känslor, reaktioner och ditt beteende. (Kan jag köpa skor, verkar det vettigt? 
Får jag bli förälskad?)498  

 
De olika tidspositionerna i citatet blir centrala: före kriget, ”då” (när det upp-
levande jaget ser krigsrapporter från Bagdad på tv) och under kriget, ”nu” 
(ett ”nu” som på samma gång är en berättande reporters position gentemot 
”då” och ett nytt ögonblick när en äldre, upplevande reporter ser krigsrap-
porter från sitt eget, sönderfallande land). I de två senare styckena möter vi 
berättaren i direkt form, i det retrospektiva försöket att förstå hur kriget har 
förändrat hennes upplevande jag. De retoriska frågorna i parentesen erbju-
der, genom fri indirekt anföring, slutligen en tillfällig återgång till det upple-
vande jagets perspektiv under kriget.  
     Avståndet i tiden sammanfaller med en yttre och inre förändring och be-
rättandet i reportagesamlingen som helhet prövar att utforska denna föränd-
ring. Du-formen i andra och tredje stycket förstärker intrycket av att 
berättaren vänder sig till sitt tidigare jag som om det vore en annan männi-
ska, som om förändringen som skett är så genomgripande. Samtidigt bidrar 
du-formen till att läsaren kan känna sig inbegripen av tilltalet: så här kan det 
vara, det hade kunnat vara du som tvingats gå igenom det här. Narrativ inle-
velse med tillhörande medkänsla förmedlas, samtidigt som texten blir disso-
nant genom att berättarens position framhävs allt mer och genom att jagets 
upplevelse vid olika tidpunkter problematiseras. Läsaren erbjuds att än 
känna med det upplevande jaget liksom med andra civila under ett krig, än 
delta i det berättande jagets reflektion. 
     I andra, mer sceniska avsnitt av boken reflekterar berättaren över hur det 
upplevande jaget förhåller sig till människor hon möter. Även här syns en 
dissonans mellan berättare och upplevare. Vid ett tillfälle ifrågasätter till 
exempel det upplevande jaget att en kvinna på flykt, som kommit för att 
hämta kvarlämnade saker, får med sig högklackade skor av jagets dotter. 
Sådana ”lyxprylar” kan ju inte behövas mitt i ett krig. Dottern svarar: ”Det 
här som du kallar för lyxprylar är precis vad hon behöver. Även om hon har 
förlorat allt så behöver hon känna sig som en normal människa, kanske i 
ännu högre grad nu.”499 Berättaren klandrar därefter det upplevande jagets 
reaktion, ungefär på samma sätt som Maciej Zarembas berättare när den 
upplevande reportern dragit fram sitt visitkort med samma efternamn som en 
fattig, litauisk kvinna han möter (se 2.2.4). Precis som i Zarembas reportage 
vidgar sig dissonansen till att belysa något större än det upplevande jagets 

                                                        
498 Slavenka Drakulić, ”Från andra sidan kriget”, övers. Ia Lind, i Slavenka Drakulić, Balkan 
Express: Fragment från andra sidan kriget, Stockholm: Ordfront, 1993, s. 11–12. Boken gavs 
ut samtidigt på engelska och svenska men med färre reportage i den engelska utgåvan. 
499 Slavenka Drakulić, ”Högklackade skor”, övers. Ia Lind, i Balkan Express, s. 147.  
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misstag. En reflektion följer om vem som är flykting och vem inte, vilka som 
är ”de andra” och vilka som är ”vi”.  
     Vid ytterligare ett tillfälle ska det upplevande jaget göra en intervju med 
en kvinna som har blivit våldtagen. Här intar hon alltså en traditionell repor-
terroll. Avsnittet är hämtat ur kapitlet ”Intervjun”, som först publicerades 
som fristående reportage i Dagens Nyheter. 

Först ville jag inte träffa henne, den våldtagna. Blotta tanken på att besöka 
flyktinglägret i Karlovac för att intervjua henne fick hela min kropp att stelna. 
Det var som om jag instinktivt förstod att vad som hade hänt N. F. på något 
sätt direkt berörde mitt liv, min egen kropp. 
     [...] 
     Nu sitter vi i ett hotellrum i Karlovac. Rummet är litet, med lågt tak och 
fönster alldeles under som inte kan öppnas, nästan som i en fängelsecell. Det 
är kallt. Eller kanske inte, men vi sitter ändå ihopkrupna som om vi väntade 
oss att bli slagna. Hon på kanten av en bäddad säng, jag på kanten av en stol. 
Jag förnimmer att något redan har överförts från henne till mig, den där fros-
ten som kommer inifrån, självutplåningen, tystnaden som är svår att bryta. Jag 
vet inte hur det här samtalet om hennes våldtäkt ska komma igång. Hon vän-
tar, och röker. Hon vet att det är omöjligt att föra samtal om en sådan sak. Det 
hela är absurt.500 

 
I början på citatet reflekterar berättaren i preteritum över hur den upplevande 
reportern kände inför intervjun. Sedan skiftar tempus till presens och en scen 
som är internt fokaliserad genom reportern och som återges med preciserade 
detaljer. En beskrivning av det yttre varvas med en gestaltning av den upple-
vande reporterns känslor. Scenen kan tyckas konsonant, med fokus på situa-
tionen i stunden. Men en liten glipa öppnar sig mot berättarens efteråt: ”Det 
är kallt. Eller kanske inte”. Här kan man tolka det som om berättaren i en 
annan tid försöker påminna sig ögonblicket, och kanske minns hon fel. Var 
kylan av det yttre eller inre slaget? För en sådan tolkning talar att ett tids-
mässigt spänningsförhållande går som en röd tråd genom hela reportagebo-
ken. Det är som om berättaren försöker ställa in skärpan för att kunna se det 
förflutna klart. Tillsammans med det första styckets inledande ”Först” i 
”Först ville jag inte”, och av nästa styckes inledande ”Nu” förstärks intrycket 
av en tidens dissonans. Denna har sin motsvarighet i den känsloförändring 
som läsaren kan ana att det upplevande jaget kommer att genomgå i sitt för-
hållande till kvinnan: ”Först” vill reportern på plats inte träffa kvinnan, ”Nu” 
sitter hon ändå i ett rum och märker hur kvinnans erfarenhet överförs ordlöst. 
Läsaren väntar på något tredje, ett ytterligare steg i förändringen. Kapitlet 
slutar mycket riktigt med ett ”till slut”: ”Jag är rädd för att bli ensam, säger 
N. till slut. I det ögonblicket är avståndet mellan oss så litet att det blir nästan 
omärkbart.”501  
                                                        
500 Slavenka Drakulić, ”Intervjun”, övers. Per Jönsson, i Balkan Express, s. 168.  
501 Ibid., s. 174. 
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     Även reporterrollen i citatet är intressant att studera. Den upplevande 
reportern skildras med ett efferent perspektiv, samtidigt som denna reporter 
känner hur gränsen mellan henne och den våldtagna kvinnan blir allt mindre, 
för att mot slutet av citatet nästan upplösas helt. Än en gång förmedlas alltså 
en narrativ inlevelse i en karaktär i två steg (se tidigare exempel i 3.2.2, om 
flyktingen Norma, som åker på tågtak genom Mexiko). Regissören har an-
vänt den upplevande reportern som en länk till att belysa en erfarenhet repor-
tern själv saknar, att bli våldtagen under ett krig.  

Chatmans begrepp intressefokus menar jag inte täcker det narrativa feno-
men som uppstår här. Denna gång är det en förändring hos jaget, iscensatt av 
en tidens dissonans, som är den utlösande mekanismen, inte läsarens primära 
intresse för kvinnan. En narrativ medkänsla uppstår visserligen implicit, om 
inte förr så när kvinnan säger att hon är rädd för att bli ensam. Ändå är det 
inte främst den utan krafterna inom reportern (dissonansen) samt mellan 
henne och kvinnan (närmandet) som driver fram en sorts inlevelse, grän-
sande till den upplevande reporterns identifikation med kvinnans kropp och 
öde.  
     I samtliga citat ur Balkan Express finns en dissonans på nivån mellan 
berättaren och olika tidigare versioner av hennes upplevande jag. Berättaren 
prövar sig fram för att sätta ord på allt som har förändrats, men diskursen 
beskriver en klyvnad snarare än att den så att säga klyver sig själv, som i 
olika former av metaberättande. Eller, mer konkret, den beskriver problemen 
med att exempelvis genomföra en intervju men inte problemen med att be-
rätta om den erfarenhet som reportern gör. Dissonansen utgår därför inte 
enbart från berättaren utan också från den upplevande reportern, i hennes 
oförmåga att genomföra sitt uppdrag. Klyvnaden finns såväl inom reportern 
på plats som mellan henne och berättaren. Vi får därmed en blandning av 
alternativ dissonans och dissonans. 
     I Nina Solomins reportagebok Gränsen följer reportern ett antal afri-
kanska migranter som försöker att ta sig till Europa via Kanarieöarna (det 
upplevande jagets tidspositioner har kursiverats av mig): 

Under arbetet med den här boken är jag ibland orolig att uppfattas som en 
bortskämd västerlänning som snokar i fattigdomens ändlösa variationer av li-
dande. Andra gånger känner jag mig tvärtom illa behandlad, likt en tiggare 
som tassar omkring med mössan i hand och varsamt sopar ihop vad folk kas-
tar åt mig. Vid lyckosamma tillfällen inträffar ett jämlikt möte med en annan 
människa som ger mig något och som får något tillbaka. 

Men aldrig känner jag mig som en ädel hjältinna som dragit ut för att av-
slöja den mörka sanningen om Europas djupaste underklass, de illegala immi-
granterna. Ändå var det kanske något ditåt jag hade föreställt mig innan jag 
gav mig av. Sådana teoretiska, heroiska ambitioner smälter snabbt bort i mötet 
med verkliga människor. För när man träffar dem man vill skriva om agerar 
de inte som man tänkt sig. 
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Spanjorerna pratar ingen engelska; båtflyktingarna är inte alltid sympatiska 
personer; illegala immigranter är inte alltid båtflyktingar; kvinnorna vill inte 
alls bli kamrater och männen vill det inte heller (för de har mer grandiosa pla-
ner än så: de vill gifta sig). Berättelserna är inte alltid sammanhängande eller 
ens sanna.502  

 
Avsnittet inleds med en metakommentar (”Under arbetet med den här 
boken”). Därefter sätter den berättande reportern ord på hur den upplevande 
reportern över tid har förändrat sin självbild men också synen på sitt självpå-
tagna uppdrag. Här finns inslag av alternativ dissonans, genom att det tvivel 
som uttrycks inte formuleras retroaktivt utan är knutet till den upplevande 
reportern, som vid olika tidpunkter funderar över sin egen roll ute på fältet 
(se tidsuttrycken, kursiverade av mig). Tvivlet följer med andra ord den 
journalistiska processen. Kompositionen liknar Drakulićs, i och med att det 
kretsar kring en tidens dissonans. Men här finns också en dissonans i hur den 
upplevande reportern genom berättarens (eller sitt eget) ordval försöker att 
distansera sig från sig själv (hon är orolig att uppfattas som en ”bortskämd 
västerlänning” som ”snokar” eller så tycker hon själv att hon ”tigger” av 
flyktingarna för att de ska dela med sig av sina livsberättelser). Detta ordval 
skulle kunna ligga nära språket hos en berättare som försöker att analysera 
vad det upplevande jaget känner, men skulle också, genom att tempus är 
historiskt presens, kunna knytas till en klyvnad hos den upplevande reportern 
i stunden. 
     I andra stycket utgår dissonansen mer entydigt från den berättande repor-
tern. Hon belyser hur den verklighet som den upplevande reportern har mött 
inte stämmer med vad hon väntade sig innan hon gav sig ut på sin reportage-
resa. Ett skifte över till berättarens tid signaleras av det tillfälliga tempusby-
tet i andra meningen. Stycket rymmer också berättarens flera gånger 
distanserande ordval (”den mörka sanningen om Europas djupaste under-
klass”) tillsammans med en analys av den egna rollen. I sista stycket erbjuds 
läsaren ett alternativt perspektiv på några av bokens scener. (Parentesen i 
citatet syftar på att flera män ber den upplevande reportern att gifta sig med 
dem, så att de genom giftermålet ska kunna komma till Sverige.) 

Sammantaget kan vi se hur dissonansen på bara några rader byter källa 
(än utgår den från den upplevande reportern; än från den berättande repor-
tern; än från båda samtidigt) och karaktär (än förläggs den av regin till tid 
som har gått; än till ett distanserande ordval; än till en reflekterande attityd). 
Konstruktionen blir komplex och dissonansen lågintensiv. Däremot ändrar 
den inte riktning, eftersom den hela tiden är orienterad mot den upplevande 
reporterns arbete på fältet. Möjligheten att berätta ifrågasätts därmed aldrig. 
Både dissonansen och den alternativa dissonansen fungerar enligt de princi-
per som illustreras i diagram 3. Att den upplevande reporterns ärende och 
                                                        
502 Nina Solomin, Gränsen: En resa bland människor som kallas illegala, Stockholm: Wahl-
ström & Widstrand, 2005, s. 59–60. 
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metoder ifrågasätts, såväl av berättaren som av henne själv, ökar det möjliga 
utrymmet för läsarens inlevelse i de karaktärer boken berättar om.  

Norman Mailers reportage brukar lyftas fram som exempel på modern-
ism-strömningen inom amerikansk new journalism. I reportageboken Of a 
Fire on the Moon från 1970 skildras den upplevande reportern i tredje per-
son under namnet Aquarias. Boken handlar om reporterns upprepade försök 
att berätta om den första månlandningen 1967. Här följer ett exempel: 

Lying there, unable to sleep, lost in the covers of questions whose answers 
never came (Mr. Answer Man, what is the existential equivalent of infinity?—
Why insomnia, Sandy, good old insomnia) Aquarius knew for the first time in 
years that he no longer had the remotest idea of what he knew. It was the end 
of the decade, and the fashion was rising in New York literary lakes to inquire 
after the nature of the decades to come. He had been a poor prophet of the 
Sixties, but it was not a century for prophets—poor as he had been, he had 
still been one of the few who had some sense of what was coming. He had 
known that marijuana was on its way, and Hip, and the Kennedys, and a time 
of upheaval, and in the center of Establishment: loss of belief. Now they asked 
him what he thought of the Seventies and a blank like the windowless walls of 
the computer city came over his vision. When he conducted interviews with 
himself on the subject, it was not despair he felt, or fear—it was anesthesia. 
He had no intimations of what was to come and that was conceivably worse 
than any sentiment of dread, for a sense of the future, no matter how melan-
choly, was preferable to none—it spoke of some sense of continuation in the 
project of one’s life. He was adrift.503 

      
Chris Anderson beskriver stilen i boken om månlandningen genom paradox-
er:	   ”Unable to word the wordless, Mailer more often tells the story of his 
effort to word the wordless; unable to describe the event itself, he describes 
himself in the act of description.”504 

I det citerade avsnittet ägnar sig reportern – även om detta sker i tredje 
person – åt en hänsynslös rannsakning av sig själv. Han vet ingenting, han 
känner ingenting, han är totalt förvirrad. I ett sömnlöst land driver han runt i 
tankarna och söker, som en karaktär i en Kafka-roman, efter svar på frågor 
som inte har ställts. Just genom att vara oförmögen att berätta någonting om 
sig själv lyckas han säga något om sig själv – och genom sig själv något om 
rotlösheten i det tidiga 1970-talets USA.  

Textpassagen öppnar sig för flera tolkningar. En av dem är att Aquarias 
kritiserar sig själv och sin brist på hållning. Då uppstår alternativ dissonans 
inom den upplevande karaktären, men i tredje person. För en sådan tolkning 
talar att han påstås göra intervjuer med sig själv. En annan innebär att hela 
citatet är ett uttryck för berättarens hårda kritik av sin berättelses hållnings-

                                                        
503 Norman Mailer, Of a Fire on the Moon, part III, “A Dream of the Future’s Face”, Special 
Issue, “Into the seventies”, Life Magazine, 09.01.1970, s. 64.  
504 Anderson, s. 134. 



254 

lösa huvudperson (han tycks ju varken veta, känna eller stå för något). I det 
fallet blir den upplevande Aquarias synlig via konstruktionen i fri indirekt 
anföring, nära en inre monolog, inom parentesen på andra och tredje raden. 
Dissonansen riktas då från berättaren bakåt i tiden, mot den upplevande ka-
raktären.  

Ännu ett svenskt exempel på dissonans hittar jag i Niklas Orrenius ”Spar-
kad för sina åsikter” från 2005. I centrum står sverigedemokraten och dåva-
rande gymnasieläraren Richard Jomshof, som uppges vara omtyckt bland 
sina elever och förefaller att vara en engagerad lärare och duktig pedagog. 
Ändå förlorar han jobbet sedan föräldrar klagat efter att ha fått reda på hans 
partitillhörighet.  

Den här gången rör det sig om ett reportage som till stora delar berättas 
heterodiegetiskt. Vissa episoder och scener är rekonstruerade. Däremellan 
representeras intervjuscener då en fysisk reporter har varit på plats, men 
oftast utan att en upplevande reporter syns i texten. På några ställen märks 
dock ett ”jag” och ett ”vi” medan den fysiska reporterns iakttagelser på 
andra ställen lämnat spår i texten. Det här innebär att reportaget som helhet 
rymmer inslag av det rekonstruerande, det reducerande och det retuscheran-
de reportaget.  

Länge är vinkeln att Jomshof är berättelsens ”offer”. Reportaget inleds: 

Gräl? Nej det ska nog inte bli ett gräl till, tänker Richard Jomshof när han i ja-
nuarimörkret kör de elva milen hem från jobbet i Växjö. 

Han har just fått sparken. Igen.                                                                            
– Vi hade redan grälat om det här så många gånger. Den här gången blev 

det mer en uppgiven kväll. 
Hans fru Linda har länge bönat och bett att Richard Jomshof ska gå ur par-

tiet. För hennes skull. För hans egen skull. För ettårige sonen Ludwigs skull. 
Men Jomshof, ledamot av Karlskrona kommunfullmäktige och ansvarig utgi-
vare för partitidningen SD-kuriren, har bestämt sig.                                                                         

Han ska vara lärare och sverigedemokrat.                        
Och den här gången hade han verkligen trott att det skulle funka. Ja, det 

gjorde det ju faktiskt. Tills tidningen skrev.                    
 Ledande Sverigedemokrat lärare på gymnasium i Växjö – så löd rubriken i 

Smålandsposten i december 2004.505 
 
De tre inledande raderna utgör en mycket kort rekonstruerad scen, förmedlad 
genom historiskt presens. Därpå följer en replik som uttalas av Jomshof, och 
bör höra hemma i en intervju där en upplevande reporter har retuscherats 
bort. Eftersom repliken är en direkt kommentar till de tre inledande, gestal-
tande raderna kan vi förstå att Jomshof är källa även till den korta scenen. 
Tempusbytet i repliken förtydligar scenbytet (från en rekonstruerad till en 
                                                        
505 Niklas Orrenius, ”Sparkad för sina åsikter”, Sydsvenskan, 16.10.2005, citerad ur Niklas 
Orreinus, Här är allt så perfekt: 23 politiska samtidsreportage, Stockholm: Modernista, 2008, 
s. 61. 
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observerad scen). Därefter följer berättarens resumé av paret Jomshofs tidi-
gare gräl följd av en förnyad inblick i vad han kan ha tänkt när han satt i sin 
bil. 
     I den citerade passagen, liksom en bra bit in i den fortsatta texten, ges en 
motbild till vad de flesta läsare vid den här tiden antogs tycka, det vill säga 
att en sverigedemokrat nog inte passar som lärare, eftersom han skulle kunna 
ha ett dåligt inflytande över eleverna. Så mot slutet av texten kliver berätta-
ren fram och kommenterar i vi-form sin egen berättelse: 

 
När en tidningsartikel börjar med en scen där en människas tankar och känslor 
beskrivs, där hans familj nämns – som det här reportaget – då vet alla att det 
här är ”offret”. Det är som ett slags kontrakt vi journalister har med läsaren.  

Om en nyhetstext däremot har rubriken ”Föräldrar oroade över högerex-
trem lärare” – Sydsvenskans rubrik på artikeln om Jomshof på Lundasidorna 
för drygt fem år sedan – då förstår alla att det är den högerextrema läraren 
som är the bad guy. Det är en roll Jomshof är van vid, det är den han alltid har 
spelat.                      

I det här reportaget verkar det vara tvärtom: den högerextreme läraren är 
offret. Titta på Jomshof, duktig lärare, lite för udda åsikter kanske, men fin 
kille på det hela taget, och barn och fru och allt. Och kolla hur han blir be-
handlad.506 

 
Redan den inledande skildringen i reportaget är en problematisering av slent-
rianbilden att varje sverigedemokrat är ”the bad guy”. Så här långt in i texten 
väljer nu regissören att, genom dissonans och ett metaperspektiv, problema-
tisera sin egen problematisering, samtidigt som berättaren vänder sig direkt 
till läsarna med ett resonemang om den del av reportaget vi just har läst. En 
berättare som talar om sig själv i jag-form (här: ”vi journalister”) gör enligt 
Chatman texten maximalt diegetisk (se 3.4.3). Texten fortsätter: 

Det kan vara på sin plats att påminna om en del saker. Som att Richard Joms-
hof är ansvarig utgivare av en tidning som konsekvent skyller våldtäkter och 
brottslighet på islam och ”det mångkulturella samhället”. En tidning där po-
lisbefälet Bengt Lindström med sitt hatiska mail till Ilmar Reepalu är en hjälte 
och sanningssägare. En tidning som inte tvekar att sätta rubriker som ”Ännu 
en afrikan bakom överfallsvåldtäkt i Karlstad”.                        

Frågan är: har de här sakerna att göra med Richard Jomshofs jobb som lä-
rare?507 

 
Regissören vrider och vänder sedan på de två bilderna, liksom på sin egen 
bild av de två bilderna. Någon entydighet infinner sig inte. Läsaren kan välja 
att ta fasta på offervinkeln, skurkvinkeln eller insikten att vissa frågor kanske 
saknar svar. Dissonansen här blir starkare än hos Drakulić och Solomin, just 

                                                        
506 Ibid., s. 66. 
507 Ibid. 
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genom att ingen av de förmedlade bilderna vinner den relativa auktorisation-
en. På samma sätt blir en möjlig narrativ inlevelse och narrativ medkänsla 
relativa och kan endast uppstå entydigt (eller förkastas entydigt) om läsaren 
väljer en av bilderna. Till slut leder problematiseringen, att entydighet 
kanske är omöjlig, till att läsaren inbjuds att reflektera nyanserat. 
     I Norge har flera reportageböcker präglade av dissonans getts ut sedan 
mitten på 2000-talet. Några av dem har vunnit utmärkelser. Jo Bech-Karlsen 
talar om en ny våg, ”den nye litterære bølgen”, av reportage skrivna med en 
öppen subjektivitet.508 Han räknar upp utmärkande drag som subjektivitet ”i 
sakens tjänst”, reflexivitet och dialog. Att subjektiviteten ska tjäna saken 
innebär att reportern öppet redovisar sina källor och metoder liksom sina 
egna attityder. Reflektion innebär att reflektera både över reportagets ämne 
och reporterns egen roll. Med dialog avser Bech-Karlsen ”viljen till å føre 
dialog, både med seg selv, kilderne og læserne”.509 Det vill säga metalittte-
rära inslag. 

Steensen menar att reportrarna bakom den trend som Bech-Karlsen be-
skriver påverkades av debatten efter Åsne Seierstads Bokhandleren i Kabul 
från 2002.510 Med andra ord skulle det ökade intresset för att berätta genom 
dissonans vara en direkt reaktion på kritiken mot Seierstads reportagebok. 
Boken bygger på reporterns vistelse hemma hos en afghansk bokhandlare 
och hans familj. Texten varvar rekonstruerande och retuscherande scener, 
som skildrar livet i familjen med fokus på kvinnornas situation. Särskild 
uppståndelse väckte det att kvinnornas tankar återgavs ur ett internt perspek-
tiv, utan att det framgick om intervjuer med kvinnorna låg bakom konstruk-
tionen.  

Bokhandleren i Kabul debatterades både i postkoloniala termer vad gäller 
innehållet (till exempel fälldes Seierstad av en norsk domstol för förtal av 
den porträtterade bokhandlaren) och med en berättarteknisk infallsvinkel. 
Problemet med Bokhandleren ansågs främst vara att ett frånvarande ”jag” 
skapar en osäkerhet om vad eller vem läsaren kan lita på.  

Här följer två exempel på formuleringar som skildrar muslimska kvinnors 
tankar och känslor med efferenta perspektiv. Om den 16-åriga flicka som 
bokhandlaren utsett åt sig själv till sin andra hustru heter det: ”Hun satt som 
en stein, livredd og lammet. Hun visste att hun ikke ville ha mannen, men 
hun visste også at hun måtte følge foreldrenes ønske.”511  Och så här beskri-
ver berättaren hur bokhandlarens första hustru reagerar på frieriet: ”Sharifa 
var utrøstelig. Et av de store slagene for henne var at mannen hadde valgt en 
analfabet, en som ikke engang hadde fullført første klasse. Selv var hun ut-

                                                        
508 Jo Bech-Karlsen, Fra allvitende till flerstemmig: Norsk dokumentarlitteratur i et historisk 
og sammenliknende perspektiv, Oslo: Scandinavian Academic Press, 2016, s. 12–19.  
509 Ibid., s. 17. 
510 Steensen, 2013, s. 62. Se även 3.1.1 där ett utdrag ur Bokhandleren i Kabul analyseras. 
511 Seierstad, s. 22. 
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dannet lærer i persisk. [...] Ingen hadde lyst til å komme till forlovelsefesten. 
Men Sharifa måtte tappert bite i seg skammen og pynte seg til selskapet.”512 I 
citaten saknas den koppling mellan en intervjuscen och en rekonstruerad 
scen som är uppenbar i inledningen till Niklas Orrenius reportage om Ri-
chard Jomshof. Läsaren ställs inför frågan hur berättaren kan veta något om 
kvinnornas tankar.  

Jimmy Vulovic påvisar, i en postkolonialt inriktad analys, hur stereotypt 
de manliga huvudpersonerna gestaltas i Bokhandleren i Kabul. Han menar 
vidare att man inte bara kan uppfatta berättaren som extradiegetisk (någon 
som står utanför det som berättas), utan också som en ”homodiegetiskt del-
tagande” berättare. En sådan tolkning motiverar han med att den Åsne Sei-
erstad som skrivit förordet uppger sig ha varit på plats i Kabul. Å andra sidan 
borde en homodiegetisk berättare omfattas av begränsningen att inte kunna 
återge andra karaktärers tankar och känslor, skriver Vulovic och understry-
ker därmed det dubbla budskap som läsaren ställs inför.513  

Oavsett hur vi väljer att tolka berättarens karaktär rör det sig om en berät-
tare som inte problematiserar den förmedlade bilden av att bokens kvinnor 
förtrycks av patriarkala strukturer. Berättaren är därmed lojal med detta 
bokens ärende och ifrågasätter inte möjligheten att återge de porträtterade 
kvinnornas perspektiv. Övergripande menar jag därför att boken huvudsakli-
gen berättas genom konsonans.  
     För norska reportrar som sökte alternativ till Seierstads berättarteknik 
blev det därmed logiskt att berätta genom dissonans, menar Steensen. Efter 
Bokhandleren i Kabul har också ett synligt och tvivlande ”jag” återkommit 
inom ”den nye litterære bølgen”, som Bech-Karlsen pekar ut.514 I de längre, 
mer litterära reportage som ges ut i bokform rör det sig om en form liknande 
Easons definition av det modernistiska CP-reportaget, menar Steensen och 
beskriver den som ”an ideal of compassionate subjectivity”. För reporterns 
attityd i dessa reportage lanserar han det tidigare nämnda begreppet Hum-
ble I (se 3.4.4).515 Två uppmärksammade reportageböcker inom denna rikt-
ning är Bjørn Westlies Fars krig, som 2008 vann norska Bragepriset i 
sakprosaklassen, och Trude Lorentzens Mysteriet mamma från 2013. Ett 
tredje exempel är Hugo: En biografi, en reportagebok från 2006 av Simen 
Sætre. Den berättar om hur reportern under ett års tid följer heroinisten 

                                                        
512 Ibid., s, 23. 
513 Jimmy Vulovic, Narrativanalys, Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 106 samt s. 152–163.  
514 Vid en konferens i finska Tammerfors 2013 menade Jo Bech-Karlsen i ett paper att Sei-
erstad själv tog intryck av kritiken och ändrade sin stil i de böcker som gavs ut efter Bokhand-
leren i Kabul., se Jo Bech-Karlsen, ”Hairspray Has Never Smelled More of Revolution: Åsne 
Seierstad’s Literary Reportage from The Arab Spring 2011”, paper vid International Associa-
tion for Literary Journalism Studies, 8, 16.05.2013–18.05.2013. I reportageböckerna Hundra 
och en dag, från Irak 2003, och Ängeln i Groznyj, från Tjetjenien 2007, skriver Seierstad 
mycket riktigt med ett synligt jag. 
515 Steensen, 2013.  
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Hugo, som lever på gatan i Oslo. Så här kan det låta (reporterns tvivel har 
kursiverats av mig): 

Jeg drar for å besøke Hugos mor. Sitter på bussen i noen timer, til en by uten-
for Oslo. Flere tanker  plager meg. Jeg tenker på Hugos familie. 
     Hugos far og søster lever helt alminnelige liv og har ingen ønsker om å bli 
forstyrret i sine liv av denne boka. [...] Sorgene deres vil blusse opp igjen. Der 
vil være netter der de ikke får sove. De vil se sider av en sønn eller bror de ik-
ke kjenner. Dette vill skje fordi jeg, en nysgjerrig journalist, løfter på steiner, 
legger meg opp i Hugos og deres liv. På den annen side, sier jeg til meg selv, 
er Hugo innstilt på å gjøre dette. [...] Er det jeg som burde være voksen nok til 
å avslutte det? Er det for sent nå? Jeg hadde begynt på denne historien fordi 
jeg så det som en riktig ting å gjøre. Det var sosialreportasje, en måte å skape 
forståelse rundt situasjonen til Hugo og dem som bor på gata på, [sic!] la folk 
få sette seg inn i deres liv og vise flere sider av dem. Informasjon, sa jeg til 
meg selv, er noe bra. Å formidle sannheten er viktig. Men jeg vet ikke lenger. 
Sannheten er at jeg hele tiden har tvilt. Jeg vet ikke hvor dette vil ende eller 
hvilken vei jeg skal gå, jeg bare fortsetter. Jo mer jeg grubler, jo færre og va-
gere blir svarene. Før kunne jeg si at ”det er en viktig bok”, men jo mer jeg  
tenker over det, jo mer hører jeg hvilken forferdelig setning det er. Hva menes 
med ”viktig”? Hva  betyr det? Viktig for hvem?516  

 
Än en gång möter vi en regissör som använder alternativ dissonans, och än 
en gång är det reporterns uppdrag över tid som ifrågasätts. Vi har sett lik-
nande konstruktioner i texter av Fröberg Idling, Gatti, Schibbye, Solomin 
och, i viss mån, Drakulić (se 3.2.5, 3.4.5 samt exempel tidigare i detta kapi-
tel). Tid och process är här nyckelbegrepp. Vi kan också känna igen att re-
portagearbetets två faser, insamling på fältet och nedtecknande av en 
berättelse, tycks glida ihop. ”Jeg hade begynt på denne historien”, säger eller 
tänker den upplevande reportern för sig själv när han sitter på bussen. Här 
syftar han rimligen på själva uppdraget, att följa Hugo under ett år. Samtidigt 
är ordvalet ”historien” ett mer naturligt namn för den text han planerar att 
skriva i framtiden.  
     Den skenbara sammanblandningen är egentligen inte så konstig om man 
betänker att en reporter gör anteckningar löpande när hon befinner sig ute på 
fältet. Fakta, personliga intryck, reflektioner: allt antecknas för att bilda 
stomme till den blivande berättelsen. Säkert flyttar en och annan formulering 
från anteckningarna så småningom också rätt in i den färdiga texten. Det här 
innebär rent generellt att reportagetextens upplevande reporter, om hon sam-
lar material under en längre tid, i viss mån redan är en berättande reporter. 
De två rollerna existerar delvis parallellt, vilket gör att fenomenet alternativ 
dissonans inom textkonstruktionen blir starkt knutet till den journalistiska 
processen i sig. Ett ännu tydligare exempel på detta är Fröberg Idlings tidi-
gare kommenterade Pol Pots leende, där berättartekniken innebär att återge 

                                                        
516 Simen Sætre, Hugo: En biografi, Oslo: J. M. Stenersens Forlag, 2006, s. 71–72. 
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numrerade fragment som aldrig kan sammanfogas till en helhet (se 3.4.5 och 
3.5.3). Hos Sætre driver regin inte splittringen lika långt, men här finns ändå 
en likhet i att reportern (upplevande och berättande) tvivlar allt mer på sig 
själv och sitt uppdrag ju längre tid som han följer Hugo (se mina kursive-
ringar). Eller: att det aldrig klarnar vem som vinner striden om den relativa 
auktorisationen.  
     Upprinnelsen till den citerade scenen är att den upplevande reportern 
sitter på en buss, på väg till Hugos mor. Han börjar fundera över sitt självpå-
tagna uppdrag, ungefär som Martin Schibbye gör framför sitt antecknings-
block, strax innan han och Johan Persson försöker ta sig över gränsen till 
Etiopien (se 3.4.5). I början på andra stycket hittar vi samma språkliga di-
stans till den upplevande reportern som hos Solomin (se mina två första kur-
siveringar). Att det finns ett spänningsförhållande över tid lyfts fram genom 
att den upplevande reportern tänker tillbaka på sig själv vid en tidigare tid-
punkt, på den han var när han startade sitt projekt. Här finns direkta parallel-
ler till Schibbye, Solomin, Gatti, Fröberg Idling och, i viss mån, Drakulić 
(hon har dock inget självpåtaget uppdrag; i hennes fall rör det sig om olika 
faser före och under ett krig). I senare delen av citatet blir tvivlet på den egna 
reporterrollen och det journalistiska uppdraget explicit formulerat och 
stegras, genom retoriska frågor, i ett avslutande crescendo. Regin riktar nu 
den alternativa dissonansen både bakåt, mot projektets upprinnelse, och 
framåt, mot en kommande berättare och berättelse.  

Konstruktionen av narrativ medkänsla är den här gången mer entydig. 
Medkänsla uttalas explicit i början på andra stycket, genom den upplevande 
reporterns tankar på Hugos familj, främst pappan och brodern. I ett nästa led 
erbjuds vi en möjlighet till narrativ inlevelse (efferent perspektiv utan en 
scen, se figur 8) med dem som skulle kunna drabbas av att en att bok om 
Hugos liv publicerades. 

 Till sist vill jag ge ett exempel på dissonans inom den polska traditionen, 
hämtat ur Wojciech Tochmans tidigare kommenterade ”Moder Meira finner 
sina barn” från 2000–2002 (se 3.5.1).517 Reportaget skildrar arbetet med att 
identifiera skelettdelar och klädesplagg i massgravar från Balkankriget på 
1990-talet. I centrum står Mejra, som söker efter kvarlevorna av sina två 
vuxna barn, och doktor Ewa, läkaren som hjälper anhöriga att finna sina 
döda så att dessa kan begravas. Reportaget varvar avsnitt där en upplevande 
reporter skymtar med avsnitt som rekonstruerar förloppen från den tid då 
                                                        
517 Tochman i antologin Ouvertyr till livet, s. 200–224. Reportaget ”Moder Mejra finner sina 
barn” bygger på Rita och Erik Tornborgs svenska översättning från polska av tre längre av-
snitt ur Tochmans reportagebok Akbyś kamień jadła (Som om du äter en sten) av Tochman. 
Denna bok berättar också om andra människor än Mejra, huvudperson i de översatta delarna. I 
originalet förekommer Mejra i ett antal av bokens inledande och avslutande kapitel och det är 
dessa avsnitt som har satts ihop till en sammanhängande berättelse. Kronologin är densamma 
som i översättningen. Min analys bygger på vilken betydelse några nyckelformuleringar får i 
förhållande till olika tidsplan i just den extraherade berättelsen om Mejra och hennes barn.  
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Mejras båda barn dödades. Narrativiteten är komplex, inte minst vad gäller 
hur olika återblickar flätas in i huvudberättelsen. 
     Över hela reportaget vilar en subtil dissonans. Jag skulle vilja beteckna 
den som långsamverkande och i första hand knuten till hur människor och 
deras livssyn förändras över tid. Trots att den vid första påseende kanske inte 
noteras finns den där, i form av en sorts sprickor mellan de olika tidpunkter 
som reportaget levandegör. Den typ av narrativitet som regissören använder 
stämmer inte enkelt överens vare sig med dissonans i Cohns mening eller 
alternativ dissonans. Här finns inget öppet ifrågasättande från vare sig en 
berättande eller en upplevande reporter. Ändå måste man uppfatta konstruk-
tionen som dissonant – ibland öppet, ibland på ett implicit plan – eftersom 
den väcker fler frågor än den besvarar.  
     Precis som i reportagen av Drakulić och Solomin är det tidsskillnaden 
som blir betydelsebärande, i detta fall mellan ett avlägset ”då” (innan barnen 
försvann), ett tidigt ”nu” (när reportern är på plats och Mejra söker efter sina 
barns kvarlevor) och ett senare ”nu” (när reportern är på plats och Mejra och 
hennes man begraver sina barn). Dissonansen är dock inte verksam mellan 
berättaren och den upplevande reportern, som endast skymtar i texten och 
inte står för någon egen hållning. I stället uppstår den genom att regissören 
utnyttjar reflektorisering i berättarrösten för att skapa ett avstånd mellan 
berättaren och en karaktär eller mellan samma karaktär vid olika tidpunkter.  
     Så här formulerar sig berättaren i en passage, som i olika versioner åter-
kommer tre gånger i texten och tycks fungera som berättelsens nav: ”Det är 
lycka i Mejras hus. Nu skall det bli begravning, bön, gravsten. Moder Mejra 
förbjuder gästerna att gråta.”518 Här blir innebörden en gåta för läsaren. Hur 
kan en begravning innebära lycka? Längre in i texten heter det: ”Vem kunde 
ana det? Lycka i Mejras hus! Folk kommer från alla håll för att vara till-
sammans med henne i dag. Stor lättnad. Vägs ände.”519  Nu vet läsaren att 
”Lycka” syftar på att skelettdelarna efter de länge försvunna barnen både har 
identifierats och kunnat pusslas ihop till två kroppar. Föräldrarna kan äntli-
gen bjuda in släkt och vänner till begravning.  
     Berättarens retoriska fråga ”Vem kunde ana det?” innebär ett ifrågasät-
tande av de påståenden som görs i de kommande fyra meningarna. Därmed 
medför regin en dissonans till det upplevda ögonblicket.  Samtidigt fungerar 
frågan som brygga till de två tidigare tidsplanen. Den pekar ut två tänkbara 
tolkningar, knutna till varsitt tidsperspektiv. Det ena är ett avlägset, där Mej-
ra och hennes familj (liksom andra familjer i det tidigare Jugoslavien) inte 
skulle kunna tänka sig att en begravning kan innebära lycka (”Vem kunde 
ana det?”). Det andra perspektivet är inte lika avlägset, men det rymmer 
fortfarande en tidens dissonans till scenens deiktiska centrum. Från detta 
tidsperspektiv är det känt att barnen är försvunna och troligen döda, men 
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ännu har inga kroppar påträffats. Då får den retoriska frågan en positiv inne-
börd, genom att den kan tänkas syfta på att ingen skulle kunna ana att bar-
nens kvarlevor skulle påträffas. 
     Båda tolkningarna utgör ett exempel på Fluderniks begrepp reflektorise-
ring, alltså den typ av stilgrepp där en sorts allmän mening från en eller flera 
karaktärer ”ekar” i berättarens ordval (se även efferent perspektiv utan en 
scen, figur 8). Reflektorisering knuten till episodens nutid finns också i 
”Lycka i Mejras hus!” samt ”Stor lättnad. Vägs ände.” Det ligger nära till 
hands att koppla ihop berättarens formuleringar i passagen med det anonyma 
”Folk” som här är styckets enda aktörer, det vill säga begravningsgästerna. 
”Stor lättnad. Vägs ände.” skulle också kunna knytas till Mejra själv eller, 
mest troligt, till hur ”Folk” via den ”buktalande” berättaren sätter ord på vad 
de antar vara Mejras känslor. 
      Utan den retoriska frågan skulle passagen vara konsonant: fokuserad på 
ögonblicket och i harmoni mellan berättaren, Mejra och besökarna. Nu eta-
blerar regissören med hjälp av frågan i stället en dissonans genom förbindel-
ser med berättelsens två andra tidsplan, menar jag. Den påminner om 
tidigare ögonblick och gör därigenom nuets stabilitet relativ. Samtidigt bär 
den på en implicit fråga som signalerar ett djupare budskap: Hur kan vi 
människor försätta oss i ett läge där begravning kan innebära lycka? Hur kan 
folkslag som nyss levt sida vid sida i sämja hamna i ett krig där döda kroppar 
urskillningslöst slängs i anonyma massgravar? Vem kunde ana det? Implicit 
förmedlad, narrativ medkänsla blir här en självklar konsekvens av narrativi-
teten och med den en möjlig narrativ inlevelse i alla offer under Balkankri-
get. 

Enligt Fludernik kan reflektorisering användas på ett medkännande och 
ett ironiskt sätt gentemot textens karaktärer. Regissören i Tochmans repor-
tage gör både och. I de nyss citerade formuleringarna är berättarens attityd 
medkännande gentemot Mejra. Texten fortsätter sedan med att berättaren 
öppet uttrycker medkänsla: ”Kanske får hon äntligen sin sömn tillbaka. Nu 
skall det bli begravning, bön, grav. Två gravar.”520  
     På ett annat ställe har regissören i stället använt reflektorisering med en 
underton av ironi (kursiverat av mig). Mejras familj är bosnisk men hon har 
en serbisk väninna, som hon bönfaller om hjälp vid en tidpunkt då Mejras 
dotter Edna sitter fången i ett läger.   

Mejra erbjöd henne allt hon ägde och hade. 
     – Du är serbiska, sade Mejra, gör något så att Edna kommer tillbaka. 
     Väninnan hade sina egna bekymmer. Hennes man Slavko hade inte varit 
hemma på tre dar. Åkte till Keraterm och försvann. Han skulle genast vända 
tillbaka. I dag vet Mejra vad som hände honom då. I Keraterm fanns ett läger. 
Under dessa dagar hade man mördat tvåhundrafemtio människor där. 

                                                        
520 Ibid. 
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Att döda, tvätta väggarna rena från blod, att gräva ner, sådant tar tid. Det 
var därför som Slavko var borta, han kom tillbaka först efter fyra dagar.521  

 
I den första kursiverade meningen ekar väninnans eget ordval, i den andra 
väninnans, Slavkos eller, troligare, ordvalet från ett befäl inom serbiska ar-
mén, dit Slavko hörde. (Slavko själv visar sig senare vilja hjälpa Edna, men 
hans bön vinner inget gehör och Edna avrättas.) Den här gången är dissonan-
sen inte subtil. I stället skapar ironin i formuleringarna en skarp kontrast och 
dissonans gentemot Mejras perspektiv.  
     I ett annat avsnitt, nu från själva begravningen, är en imam på plats 
hemma hos Mejra. Där finns också doktor Ewa, som ”redan grävt fram 
tvåtusen kroppar i Bosnien” men som inte riktigt vet hur hon ska inrätta sig 
bland begravningsgästerna.  

Mejra tar fram en mindre duk ur skåpet och kastar den med en snärtig gest 
över Ewas knän. 
     – Benen! Du skall täcka benen. 
     Taktlösa Ewa! Inte nog med att hon slagit sig ner hos karlarna, kvinnorna 
är samlade i rummet intill, hon har också klätt sig i en alldeles för kort kjol. 
Ingen duk på huvudet. Till råga på allt pratar hon hela tiden. Och imamen stir-
rar.522 

 
Visserligen saknas ett du-tilltal, men i övrigt tycks berättaren från och med 
”Taktlösa Ewa!” vända sig direkt till doktor Ewa med en kommentar om hur 
opassande hon uppträder och har klätt sig. Även här anas en ironi. Berätta-
rens diskurs rymmer ett tänkt ordval från Mejra, kanske även från imamen 
och de andra gästerna. Med tanke på hur Ewa gestaltas i texten som helhet 
tolkar jag dock berättarens och Mejras hållning gentemot Ewa som medkän-
nade snarare än ironisk. Den rymmer en mild förebråelse men måste ses i 
ljuset av hur Ewas självförglömmande arbete beskrivs. Längre in i scenen 
träder också den upplevande reportern tillfälligt fram, och scenen får karak-
tär av det reducerande reportaget. Reporterns kommentar i jag-form förstär-
ker den sedan tidigare etablerade narrativa medkänslan: ”Det är tack vare 
Ewa som vi sitter här i dag och lyssnar till imamen som sjunger Ja-Sin.”523      
     Sammantaget skapar regissören en dissonans som är verksam genom 
olika former av reflektorisering. Berättaren lånar ordval från enskilda karak-
tärer eller grupper och uttrycker skillnader gentemot de karaktärer som för 
tillfället är i fokus. Ibland verkar reflektoriseringen genom ironi men oftare 
genom medkänsla, och oftast uppstår dissonansen genom ett ”eko” i berättar-
rösten av attityder från en annan tid i berättelsen. 
 

                                                        
521 Ibid., s. 208. 
522 Ibid., s. 209. 
523 Ibid., s. 210.  
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*** 
 
Avslutningsvis: Vid sidan av det konsonanta reportaget utgör det dissonanta 
reportaget en egen tradition som blir synlig dels inom 1960-talets ameri-
kanska new journalism, dels inom en polsk tradition med rötter i 1970- och 
1980-talens strävan efter frihet från kommunismen. Under hela 1900-talet 
har det också, internationellt och i Sverige, funnits i första hand författare 
som skrivit reportage och andra former av dokumentärprosa med inslag av 
stilistisk dissonans eller metakommentarer och en tvivlande berättarattityd. 
Från och med 1990-talet och framåt blir det allt lättare att hitta svenska re-
portage med inslag av dissonans, oftast homodiegetiskt berättade reportage 
men även reportage där rekonstruerade, konsonanta scener varvas med pas-
sager där en berättande eller upplevande reporter ifrågasätter sin roll. I 
Norge växte en dissonant stil fram under 2000- och 2010-talen, kanske del-
vis som en motreaktion mot berättartekniken i Åsne Seierstads Bokhandleren 
i Kabul från 2002.  

Inom en dissonant tradition samsas reportage där berättaren, ofta en berät-
tande reporter, eller den upplevande reportern i olika grad uttrycker tvivel, 
tvekan eller skillnad. Vid dissonans utgår den distanserande attityden från 
berättaren och riktas mot de upplevande karaktärerna, i homodiegetiska tex-
ter mot den upplevande reportern eller berättaren själv. Vid alternativ disso-
nans utgår tvivlet från en upplevande reporter och riktas mot denna reporter 
vid en tidigare tidpunkt eller i det upplevda ögonblicket, eller också riktas 
det mot den framtida rollen som berättande reporter. I sällsynta fall kan en 
motsvarande konstruktion förekomma när en upplevande reporter av regissö-
ren har gjorts om till en karaktär i tredje person. Ibland uppstår dissonans 
genom att en heterodiegetisk berättare uttrycker en skillnad mellan karaktä-
rerna vid olika tidpunkter i berättelsen. 

Sammanfattningsvis kan tvivlet gälla någondera eller båda av det journal-
istiska uppdragets två delar, insamlingen ute på fältet och berättandet. Stark-
ast blir dissonansen när den riktas mot den berättelse som föreligger eller är 
på väg att skapas.  
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Del 5. Avslutning: Den engagerade 
reportern 

”Det mänskliga dramat har alltid en individuell dimension och reportaget är 
ett möte med detta drama.”524 Så motiverade chefredaktören Adam Michnik 
varför han 1989 ville göra den polska dagstidningen Gazeta Wyborcza till ett 
forum för komplext berättade, nyskapande reportage. Han fäste därmed 
uppmärksamheten på reportagets potential och innersta väsen. När det fun-
gerar som bäst kan ett reportage sätta sin läsare i förbindelse med en annan 
människa och hennes drama. Precis som en roman rymmer reportaget en 
möjlighet att överbrygga gränser i tid och rum. Förutsättningen för detta är 
en reporter, en engagerad reporter. 

I det här kapitlet knyts avhandlingens trådar ihop och övergripande ut-
gångspunkter samt centrala slutsatser pekas ut. Jag kommer dock inte att 
referera till enskilda kapitel. För den som vill få en resumé av avhandlingens 
samtliga slutsatser hänvisar jag till sammanfattande avsnitt i slutet på varje 
kapitel inom delarna 2, 3 och 4 samt till den engelska sammanfattningen. Jag 
vill här också påminna om att det är skrivna reportage som står i centrum för 
avhandlingen, inte radio-, tv- eller multimediala reportage.  

Reportagegenren och den realistiska romanen har gemensamma rötter. 
Men där romanen måste nöja sig med att gestalta sannolika människors upp-
levelser på sannolika platser vid sannolika tidpunkter skapar reportaget re-
presentationer av specifika ögonblick i specifika människors liv. Via 
narrativa konstruktioner, som jag identifierat som narrativ inlevelse och 
narrativ medkänsla, kan reportern erbjuda läsaren att känna med och känna 
för en specifik flyktingfamilj från Syrien, en specifik narkossköterska under 
coronapandemin i Spanien, en specifik spelmissbrukare i en svensk småstad. 

Michnik skriver att reportaget är ”ett möte med detta drama”, inte att läsa-
ren möter en reporter som i sin tur har mött någon att berätta om. Här finns 
en central poäng. Trots att många reportage återges homodiegetiskt, i jag-
form, handlar berättelsen inte primärt om en reporter som ger sig ut i världen 
och upplever någonting. I stället menar jag att reportern använder sin pro-
fessionella roll som vittne för att bli den förmedlande länken mellan dem 

                                                        
524 Adam Michnik, citerad och översatt av Maciej Zaremba i Ouvertyr till livet, s. 9. Gazeta 
Wyborcza grundades 1989 av den polska frihetsrörelsen Solidaritet och blev några år senare 
politiskt oberoende. I dagens Polen står den för en liberal, oberoende journalistik i ett sam-
hälle där kritiska pressröster blivit allt ovanligare. Reportage publicerade i tidningen har bildat 
skola för en förnyelse av den europeiska reportagekonsten.  
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reportaget berättar om, deras drama, och läsaren. Reporterns yrkesroll har 
jag valt att kalla engagerad. Ordet betecknar främst en riktning, bort från 
reportern och mot dem hon vittnar om. Jag har funnit att en vittnande funkt-
ion resulterar i förbindelser mellan kontext och text (se diagram 1 i 1.4), 
mellan reporterns insamlande roll i reportagemiljön och den text där i sin tur 
narrativa strategier riktar läsarens uppmärksamhet bort från textens reporter 
och mot textens människor och ämne. 

En sådan process kan ske på olika sätt. Reportaget kan till exempel vara 
vad jag har kallat primärt vittnade (då har den fysiska reportern själv varit på 
plats i reportagemiljön) eller sekundärt vittnande (då bygger reportagets 
scener på rekonstruktion av vad människor har berättat för den fysiska repor-
tern). För att synliggöra samspelet mellan en berättare, ibland en berättande 
reporter, upplevande karaktärer, ibland en upplevande reporter, och en skap-
ande eller strukturerande instans har jag i denna avhandling använt en ana-
lysmodell där den som skapar är en regissör och det som skapas, 
reportagetexten, kan betraktas som regisserad verklighet (se figur 1 i appen-
dix). Beteckningen ska uppfattas som att reportagets innehåll är hämtat från 
verkligheten medan formen kan variera och alltid är konsekvensen av regis-
sörens val. Ytterst är regissören, egentligen regin, en egenskap inskriven i 
texten. Den kommer till uttryck i urval av och relationer mellan berättelsens 
olika beståndsdelar (berättare, karaktärer, scen, miljödetaljer, repliker och 
fakta). 

Modellen bygger på strukturalistisk och retorisk narratologi samt mass-
medieretorik. Jag använder den för att undersöka, kartlägga och systemati-
sera reportaget som berättelse, det vill säga olika sätt att berätta i ett 
reportage med avseende på aspekter som berättarröst, berättarperspektiv, 
berättarens synlighet, urval, stil och hypotetisk fokalisation. I avhandlingen 
pekas både likheter och skillnader ut mellan olika traditioner, ibland också 
mellan reportagegenren och fiktionsberättelser. Där jag undersöker stilmedel 
knutna till berättarrösten kompletterar jag modellen med ett kognitionsnarra-
tologiskt perspektiv i form av inslag från Monika Fluderniks naturliga narra-
tologi och David Hermans språkvetenskapliga infallsvinklar på berättande. 

Reportagets dubbla roll som dokumentärt till innehållet och narrativt till 
formen innebär att det inte förmedlar kunskap på samma vis som en nyhets-
artikel med sin diegetiskt informerande stil. Det erbjuder visserligen kunskap 
av faktakaraktär men samtidigt en annan sorts kunskap, i form av förmed-
lade upplevelser, erfarenheter, relationer, tankar, känslor, drömmar, stäm-
ningar. Det rymmer ett innehåll som är autentiskt men som – genom 
sceniska, bildspråkliga och diegetiskt berättande inslag – ändå aldrig fullt ut 
låter sig verifieras likt en nyhetsartikels innehåll. I och med det journalist-
iska kontrakt som råder mellan reporter och läsare kan vi ändå utgå från att 
kontrollerbara fakta inte är påhittade.  

Sett till den narrativa strukturen är det uppenbart att äldre vetenskapliga 
definitioner av reportagegenren är oklara och/eller för snäva, har jag hävdat. 
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Så innebär till exempel Gunnar Elvesons väl etablerade, svenska definition 
att ett reportage dels måste bygga på reporterns egna upplevelser, dels måste 
berättas ”i det självupplevdas form”. För denna avhandling har jag formule-
rat en ny, vidare definition som inkluderar reportage byggda på rekonstruk-
tion, där den fysiska reportern inte har varit på plats, och reportage där 
reportern visserligen har varit på plats men texten ändå berättas heterodiege-
tiskt, i tredje person. Definitionen innebär att vi med ett reportage menar: 

 
• Varje text som har skrivits med ett journalistiskt syfte och som 

helt eller delvis berättas i en narrativ form med sceniska inslag.  
 

När amerikansk new journalism diskuteras, både i USA och internationellt, 
är en återkommande referenspunkt David Easons indelning av new journal-
ism i två grenar, numera med namnen realism och modernism. Eason utgår 
från hur den fysiska reportern har förhållit sig till verkligheten på ett episte-
mologiskt plan och menar att detta i texten återspeglas i två berättarperspek-
tiv, ett som är allvetande och ”objektivt” och ett som är internt och 
”subjektivt”. I hans efterföljd har de två perspektiven kommit att förknippas 
med om ett reportage berättas heterodiegetiskt eller homodiegetiskt. Jag har i 
avhandlingen argumenterat för att detta synsätt strikt narratologiskt är miss-
visande. I enlighet med indelningar gjorda av Gérard Genette, Seymour 
Chatman och Dorrit Cohn är det som avgör en berättelses form enbart hur 
mycket berättaren syns på en skala mellan helt och hållet mimetisk fram-
ställning (maximal konsonans, objektiv form) och helt och hållet diegetisk 
framställning (maximal dissonans, subjektiv form). Med en sådan utgångs-
punkt har jag gett ett stort antal exempel på hur variationer i synlighet kan 
knytas till olika typer av narrativt engagemang. 

En mimetisk framställningsform återfinns alltså i varierande grad i varje 
reportage. Den medför att läsaren tycker sig dela de upplevande karaktärer-
nas deiktiska centrum, deras här och nu. Denna likhet med fiktionsberättelser 
menar jag gör diskursnarratologins verktyg möjliga att använda vid analys 
av reportagetext. Eftersom ett reportage även passar in på Fluderniks defini-
tion av en berättelse (det gestaltar individers upplevelser) kan analysen vi-
dare utnyttja den naturliga narratologins idé om tre perspektiv knutna till 
lässtrategier, i sin tur grundade på mänsklig erfarenhet av att iaktta, uppleva 
och berätta. Detta har hjälpt mig att till exempel förklara hur läsare kan be-
gripliggöra en ”onaturlig” berättarsituation där en upplevande reporter har 
retuscherats bort ur texten. 

Medan nyhetsartikeln rapporterar händelser som avslutade förmedlas de i 
reportaget som pågående, så att läsaren steg för steg upplever sig följa vad 
som händer. Släktskapet med den litterära realismen medför att den mime-
tiska formen och preciserade miljödetaljer i en klassisk reportagetradition 
kombineras med ett afferent berättarperspektiv. Uttrycket afferent är myntat 
av Göran Rossholm efter en neurologisk term för inåtgående nervimpulser 
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och betecknar hur något är ”som iakttaget” av antingen en karaktär i berät-
telsen eller en osynlig iakttagare. Det kan därmed på samma gång motsvara 
Genettes båda begrepp intern fokalisation och extern fokalisation. Det cen-
trala är perspektivets riktning inåt i berättelsen, mot det som iakttas (se figu-
rerna 5 och 6 i appendix).  

Jag har funnit att detta perspektiv särskilt väl illustrerar hur den fysiska 
reporterns ”ögonvittnesposition” i reportagemiljön överförs till reportagetex-
tens narrativitet oavsett om en upplevande reporter syns, så att texten berät-
tas homodiegetiskt, eller har retuscherats bort, så att texten berättas 
heterodiegetiskt. Ögonvittnespositionen betecknar alltså för reportagets del 
både en faktisk arbetsmetod och en presentationsform. Ofta förekommer den 
tillsammans med en illusion av ett samtidigt berättande, det vill säga i form 
av stildrag som historiskt presens (ofta) och en utpräglad konsonans (alltid). 
På så vis iscensätter det klassiska reportaget idén om att ”ögonvittnet” hör 
ihop med ”ögonblicket”, att reportaget bärs fram av en reporter som är på 
plats, iakttar och vittnar eller berättar i samma stund.  

Tre tidiga, svenska exempel på denna berättarteknik har jag lyft fram ur 
reportage av Fredrika Bremer, som 1851 återger sina intryck från Londons 
industrialisering, August Strindberg, som med början 1886 reser runt bland 
franska bönder, och Gustaf Hellström, som 1915 på plats skildrar första 
världskrigets franska skyttegravar. Detta sätt att berätta har förts vidare in i 
våra dagar, med en viktig företrädare i 1900-talets kanske mest kända 
svenska reporter, Barbro Alving, Bang. I avhandlingen ges även exempel 
från 2000-talet på både reportage som rymmer alla de nämnda stildragen och 
reportage som har behållit några av dem, såsom afferent perspektiv och hi-
storiskt presens men tillsammans med rekonstruerade scener.  

Jag har visat att både konsonans och dissonans mellan berättare och ka-
raktärer kan användas för att skapa och styra de två formerna av narrativt 
engagemang (se figur 9 och 10 i appendix). När läsaren erbjuds narrativ 
inlevelse i en upplevande reporter och denna reporter bekymrar sig över en 
(annan) karaktärs situation förmedlas, via det som Seymour Chatman kallar 
intressefokus, både narrativ inlevelse i och narrativ medkänsla med denna 
andra karaktär. Så är fallet i Erik de la Regueras reportage från 2011 om 
migranten Norma, som försöker ta sig till USA illegalt. Fokus på ögonblick-
et är starkt så att konsonans dominerar när den upplevande reportern oroar 
sig för att Norma ska kidnappas medan hon försöker tjuvåka på godstågstak 
genom Mexiko. När den berättande reportern i Nina Solomins reportagebok 
från 2003, Ok, amen, steg för steg ifrågasätter den upplevande reporterns 
förutfattade mening om chassidiska judar i New York är det i stället disso-
nans som nyanserar bilden av enskilda chassider och därmed gör narrativ 
inlevelse i dem möjlig. 

Spänningsförhållandet mellan en berättande och en upplevande reporter 
kan ta sig ytterligare ett uttryck. I Simen Sætres reportagebok från 2006, 
Hugo, en biografi, ifrågasätter den upplevande reportern både sitt uppdrag – 
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att under ett år följa narkomanen Hugo och hans liv på gatan – och den be-
rättande reporterns framtida möjlighet att berätta Hugos historia. Då uppstår 
vad jag har kallat alternativ dissonans, ett fenomen som saknar egentlig 
motsvarighet i traditionella fiktionsberättelser (se figur 11 i appendix). Inom 
ett homodiegetiskt berättat reportage leder både dissonans och alternativ 
dissonans till tvivel på den berättelse som växer fram. Ju starkare tvivel, 
desto större blir paradoxalt nog möjligheten att ge en komplex bild av repor-
tagets ämne och människor. Ett sådant samband framgår av diagram 3, med 
tillhörande argumentation och exempelanalyser (se 3.4.4).  

Den övergripande dissonansen i ett reportage är hela tiden rörlig och in-
byggd i berättelsekonstruktionen. När den används i homodiegetiskt berät-
tade reportage fungerar den som en narrativ teknik för att vinna trovärdighet 
genom att ifrågasätta försöken att undersöka och försöken att berätta om 
verkligheten. Den som ytterst strävar efter trovärdighet och läsarens förtro-
ende är dock varken en berättande eller en upplevande reporter utan reporta-
gets regissör.  

I avhandlingens del 4 har jag upprättat en typologi över reportagegenren 
efter det representationella förhållandet mellan text och kontext, det vill säga 
efter förhållandet mellan hur den fysiska reportern har samlat in underlaget 
till reportaget och hur en upplevande reporter, andra karaktärer och verkliga 
händelser representeras i texten. Variablerna har bestämts av om den fysiska 
reportern varit på plats i reportagemiljön eller inte samt om reportaget berät-
tas homodiegetiskt eller heterodiegetiskt (se diagram 4 i inledningen till del 
4). Detta har resulterat i fem typer av berättande:  

 
• det rekonstruerande reportaget  
• det retuscherande reportaget  
• det reducerande reportaget  
• det framhävande reportaget  
• det röstgivande reportaget  

 
Medan undersökningen i del 2 och del 3 ägde rum på reportagetexternas 
mikronivå har fokus här flyttat över till en makronivå, samtidigt som tidigare 
undersökningsaspekter har återkommit för att sättas in i ett större samman-
hang. 

Med olika utgångspunkter har jag i avhandlingen beskrivit reportagetexter 
som berättelser. Svenska reportage från 1819 till 2014 har undersökts. För att 
illustrera att reportagetraditioner i första hand är internationella, och att mina 
iakttagelser kring narrativa mönster inom genren är relevanta även utanför 
Sverige, har jag kompletterat materialet med reportage från USA, Tyskland, 
Storbritannien, Italien, Polen, Böhmen, Kroatien, Belarus och Norge. Dessa 
är daterade från 1903 fram till 2007. 
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Jag har även funnit att många traditioner löper parallellt och att egentligen 
inget sätt att berätta i reportagets form helt har dött ut. Så menar jag till ex-
empel, till skillnad från Anna Jungstrand, att en huvudsakligen dissonant 
tradition under hela 1900-talet var underordnad en huvudsakligen konsonant 
tradition. Inte heller stämmer det, som ofta påstås, att 1960-talets ameri-
kanska new journalism-reportrar var först med att införa vissa litterära stil-
grepp i reportage. Jag har till exempel visat att reportern Egon Erwin Kisch 
redan 1913 använde fiktionellt preteritum och interna perspektiv i tredje 
person i ett reportage.  

På många sätt är denna avhandling en genrestudie. Tvärs igenom allt sys-
tematiserande arbete har jag dock samtidigt försökt att göra en röd tråd syn-
lig: idén om den engagerade reportern. Genom alla infallsvinklar på 
reportagets narrativitet har jag velat lyfta fram en yrkesroll präglad av pro-
fessionellt engagemang. Den innebär att reportern använder sin egen person 
– samlar intryck, gör intervjuer, ibland utsätter sig själv för svåra, rent av 
farliga situationer – för att berätta om just det individuella och mänskliga 
drama som Michniks formulering lyfter fram. I reportagetexten tar sig ett 
sådant syfte uttryck som ett narrativt engagemang, möjligt att konstruera på 
en rad olika sätt. För att anknyta till avhandlingens inledning: Så kan det 
komma sig att Ester Blenda Nordström 1915 inbjuder läsaren att äcklas över 
en disktrasa för att sedan uppröras över pigors arbetsvillkor, att Stig Dager-
man 1946 väcker läsarens medkänsla med en pojke som drömmer om att 
lämna Tyskland, att Daniel Rydén 2009 lockar läsaren att känna spänningen 
då en lokal fotbollsmatch ska avgöras. 
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Ordlista 

Afferent perspektiv: Myntat av Göran Rossholm för ett inåtgående berät-
tarperspektiv som betecknar att något är ”som iakttaget eller uppfattat” av 
någon, antingen en anonym iakttagare eller en karaktär i berättelsen. 
Alternativ dissonans: Syftar i avhandlingen på en dissonans som utgår från 
en upplevande reporter och antingen kan riktas mot reporterns eget insam-
lingsarbete eller mot en kommande, berättande reporters legitimitet. Se även 
dissonans. 
Auktorisation: Syftar inom narratologi på att inom en berättelse vara be-
myndigad att konstatera narrativa fakta. Olika typer av berättare kan ha olika 
mycket auktorisation.  
Berättande reporter: Berättaren i homodiegetiskt berättade reportage. 
Berättarens synlighet: Hur mycket berättaren syns i en text på en skala 
mellan maximal mimetisk framställning (minimal synlighet och formmässig 
”objektivitet”) och maximal diegetisk framställning (maximal synlighet och 
formmässig ”subjektivitet”). 
Berättbarhet: Användes ursprungligen om muntligt historieberättande, in-
nebär att ett innehåll och/eller en form används för att ge intrycket att något 
verkligen är värt att berätta. Se även tellability.  
Berättelse: Berättarens representation av en historia. Kan sedan definieras 
olika beroende på narratologisk inriktning. 
Berättelsevärld: I David Hermans mening en mental modell över alla läsa-
rens slutsatser, antaganden och förväntningar – både uttalade och outtalade – 
kring vad som hänt och kan förväntas hända i en berättelse. 
Coloured narrative: Roy Pascals uttryck för när en formulering är ”som 
uttryckt” av en karaktär men ändå inte i fri indirekt anföring. 
CP (Cultural Phenomenology): Den modernistiska grenen av new journal-
ism. 
De andra, den andra: Syftar i avhandlingen på alla karaktärer i ett repor-
tage utom en upplevande reporter, det vill säga på dem som reportern, ge-
nom sin yrkesroll, möter och sedan berättar om. 
Deiktiskt centrum: Käte Hamburgers uttryck för tid och plats då och där 
någon i berättelsen talar, tänker, känner eller upplever något, berättelsens 
”här-och-nu-punkt”. 
Den fysiska reportern: Den verkliga journalist som har gjort iakttagelser, 
genomfört intervjuer och samlat fakta till reportaget och som sedan skriver 
reportagetexten. Exempel på fysiska reportrar: Barbro Alving och Günter 
Wallraff. 
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Det framhävande reportaget: En upplevande reporter visar klart och tyd-
ligt upp både sig och sitt uppdrag i reportagetexten. Ibland syns reportern 
som en aktör, ibland som en observatör som redovisar sina egna reaktioner. 
Berättas homodiegetiskt. 
Det journalistiska kontraktet: Syftar i avhandlingen på att reporterns av-
sikt och läsarens förväntningar bygger på ett ”kontrakt” dem emellan. Kon-
traktet innebär att reportagets innehåll ska ha återgetts med intentionen att 
göra påståenden om en specifik verklighet. I ett reportage står det sedan re-
portern fritt att variera formen för hur detta innehåll representeras.  
Det klassiska reportaget: Syftar i avhandlingen på en västerländsk reporta-
getradition av texter som är primärt vittnande, konsonanta och ofta berättas i 
historiskt presens. Har gemensamma rötter med den litterära realismen, 
bland annat genom att preciserade miljödetaljer får en framskjuten plats i 
scenerna. Bärs upp av idén om ögonvittnet, ögonblicket och ett samtidigt 
berättande. Kan i sin tur rymma retuscherande reportage, reducerande repor-
tage och framhävande reportage. 
Det reducerande reportaget: Den fysiska reportern har varit på plats i re-
portagets scener, men i texten skymtar en upplevande reporter bara i förbi-
farten. Berättas homodiegetiskt. 
Det rekonstruerande reportaget: Den fysiska reportern har inte varit på 
plats i reportagets scener, som i texten rekonstrueras med hjälp av sekun-
därkällor. Berättas heterodiegetiskt. 
Det retuscherande reportaget: Den fysiska reportern har varit på plats i 
reportagets scener, men i texten har en upplevande reporter retuscherats bort. 
Berättas heterodiegetiskt. 
Det röstgivande reportaget: Den fysiska reportern har inte varit på plats i 
reportagets scener. I stället ger regissören röst åt en karaktär som vittnar om 
personliga upplevelser. Berättas homodiegetiskt, men det upplevande jaget 
hör inte till reportern utan till karaktären.  
Det sociala reportaget: Har gemensamma rötter med den litterära natural-
ismen och Émile Zolas dokumentära teknik. Avser ett samhällskritiskt repor-
tage som skildrar utsatthet och missförhållanden och som syftar till att 
påverka eller beröra sina läsare. Kan i sin tur rymma olika varianter av 
homodiegetiskt och heterodiegetiskt berättade reportage. 
Diegetisk framställning: Med berättarens ord, även telling. Olika typer av 
innehåll återges med en berättares formuleringar. Kan till sin karaktär vara 
informerande, då berättaren meddelar fakta, det vill säga i faktaform gör 
påståenden om världen, och berättande, då berättaren med ett mer personligt 
ordval återger ett skeende kronologiskt. 
Diskurs: En berättelses uttryck. 
Disnarration: Gerald Princes uttryck för det som inte berättas. 
Dissonans, dissonant berättande: Fokus på berättandets ögonblick. Berät-
tare och upplevare skils åt av tid som har gått, ibland också av att inte vara 
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överens. Ytterst ifrågasätter berättaren sin egen förmåga att berätta. Se även 
alternativ dissonans. 
Dokumentärt anspråk: En avsiktsförklaring att berätta om verkliga förete-
elser.  
Efferent perspektiv: Göran Rossholms beteckning för ett utåtgående berät-
tarperspektiv. Betecknar att något är ”som formulerat tänkt eller känt” av en 
karaktär i berättelsen, till exempel i form av fri indirekt anföring. Det kan 
också existera i en icke-perspektivisk variant och kan då knytas till en berät-
tare som genom en karaktärs ordval uttalar någon form av allmän mening (se 
även reflektorisering) eller som ger uttryck för en generalisering om en indi-
vid eller grupp. 
Empatiskt följande: Lars-Åke Skalins benämning för att den som läser en 
mimetisk/scenisk framställning förflyttas till berättelsens deiktiska centrum 
(här och nu) och läser vidare, inte för att lära sig något, tillägna sig kunskap, 
utan för att följa med i handlingen. Skalin menar att denna läsart endast är 
möjlig inom fiktionsberättelser. 
ER (Ethnographic Realism): Den realistiska grenen inom new journalism. 
Etos: Retorisk term för en talares, i reportaget en reporters, trovärdighet. 
Kan även förknippas med reporterns ”attityd”, det vill säga vilka värderingar 
som en upplevande reporter signalerar i texten.  
Experiencing: Monika Fluderniks benämning på en lässtrategi som vi till-
lämpar när vi läser en heterodiegetiskt berättad text med intern fokalisation. 
När en jag-berättare saknas kan texten te sig ”onaturlig”, enligt Fluderniks 
naturliga narratologi. För att göra texten begriplig använder vi då vår egen 
erfarenhet av att uppleva och tänker oss in i situationen av att vara en upple-
vande person i berättelsen. 
Experience-inviting: Anders Petterssons beteckning för en narrativ kon-
struktion som erbjuder läsaren förnöjelse, upplysning och eftertanke. Det kan 
vara olika typer av litterära stilmedel som kan användas både inom fik-
tionsberättelser och sakprosa. 
Extern fokalisation: Även ”kameraöga” eller ”flugan på väggen”. Gérard 
Genettes uttryck för när berättaren endast säger vad som följer av att iaktta 
eller uppfatta utifrån, från en viss position eller plats, något som omöjliggör 
såväl överblick i tid och rum som inblick i karaktärernas inre.  
Fiktionellt preteritum: Tempusformen preteritum slutar fungera som tids-
markör för förfluten tid. I stället kan den stå tillsammans med tidsadverbial 
som ”i dag” eller ”i morgon”, precis som att pluskvamperfekt kan stå till-
sammans med ”i går”. 
Flanör: Uppstod som reporter- och författartyp under den litterära realismen 
i städer som Paris och London. Brukar räknas som den äldsta reporterrollen 
inom reportagegenren. Betecknar reportrar som rör sig ute bland vanligt folk 
och iakttar sådant som kommer i deras väg. 
Fokalisation: Gérard Genettes uttryck för det perspektiv eller den kun-
skapsposition varifrån de berättade händelserna presenteras. 
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Fri indirekt anföring (FIA): En tanke eller känsla uttrycks i tredje person, 
samtidigt som ett hänvisande verb i stil med ”tänkte hon”, ”kände han” sak-
nas. I homodiegetisk fiktion innebär motsvarande konstruktion att tanken 
eller känslan formuleras av det upplevande jaget, samtidigt som hänvisande 
fraser saknas från berättaren i stil med: ”tänkte jag då”. 
Fri indirekt perception: Seymour Chatmans term för ett afferent perspektiv 
inom berättelsen, det vill säga det perspektiv som följer med att en karaktär 
inom berättelsen iakttar eller uppfattar något.  
Gestaltande detalj: Syftar i avhandlingen på ett speciellt stilgrepp i journal-
istiska berättelser. Har både en bokstavlig betydelse, genom att detaljen är 
något konkret i reportagemiljön, och en betydelse på ett symboliskt plan. 
Gestaltande framställning: Se mimetisk framställning. 
Gonzo-journalistik: En extrem variant av new journalism. Var länge syno-
nym med upphovspersonen Hunter S. Thompson, som senare har fått en-
staka efterträdare. Stilen driver subjektivitet så långt det går. Thompsons 
etos är knutet till droger, våld och en narrspegel, där han parodierar det ame-
rikanska samhället genom att parodiera den myt han odlar av sig själv. 
Heterodiegetisk berättare: Beskrivs av Dorrit Cohn som att berättarens  
”tidigare jag” (”past self”) inte uppträder som en karaktär i berättelsen. 
Framställs oftast i tredje person. 
Historia: En berättelses innehåll. 
Historiskt presens: När verbformen presens används för att gestalta händel-
ser i förfluten tid. Det förflutna uppfattas därmed som om det vore nutid. 
Homodiegetisk berättare: Beskrivs av Dorrit Cohn som att berättarens 
”tidigare jag” (”past self”) uppträder som en karaktär i berättelsen. Fram-
ställs alltid i första person. 
Humble I: Steen Steensens uttryck för en berättarröst som ödmjukt relativi-
serar sin egen position. Se även ärlighetens retorik. 
Hypotetisk fokalisation: David Hermans beteckning för hur språkliga for-
mer i varierande grad kan signalera en osäkerhet om förhållandet mellan vad 
som sägs av berättaren och vad som är säker kunskap i berättelsen.  
Icke-fiktion: Sakprosa. 
Icke-fokalisation: Gérard Genettes uttryck för när berättarens kunskap är 
obegränsad. Berättaren säger mer än någon av karaktärerna vet och blir där-
med ”allvetande”. 
Implicit författare: Enligt Wayne C. Booth den fysiska författarens ”andra 
jag”, som återspeglas i de värderingar och attityder som författaren har lagt 
in i en text. Enligt Seymour Chatman dessutom den som ”uppfinner” texten, 
som väljer händelser och miljöer, som fördelar ordet mellan berättare och 
karaktärer och som förser alla med deras repliker. 
Indirekt anföring: En berättare omformulerar en karaktärs yttrande med en 
viss trohet till karaktärens ordval. 
Inklippta repliker: Syftar i avhandlingen på hur repliker ”klipps in” i en 
scen där de inte naturligt hör hemma. 
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Intern fokalisation: Gérard Genettes uttryck för när berättaren endast säger 
vad en av karaktärerna vet. 
Intressefokus: Seymour Chatmans benämning på hur läsaren eller tittaren 
erbjuds att dela intresse men inte perspektiv med en karaktär i berättelsen. Se 
även narrativ inlevelse i två steg. 
Jag-origo: Käte Hamburbergs uttryck för det medvetande som fungerar som 
nollpunkt i en berättelses koordinatsystem över den tid och plats som läsaren 
föreställer sig.  
Journalistiskt syfte: Syftar i avhandlingen på att en text dels ska berätta om 
verkliga förhållanden, dels ska ha producerats med upphovspersonens avsikt 
att den ska förstås som ”journalistik”, antingen genom att den publiceras i en 
tidning eller tidskrift (i tryck eller digitalt) eller ges ut i bokform av ett förlag 
som marknadsför den som ett journalistiskt verk. Underförstått är då att hu-
vudsyftet med texten är att berätta om världen (en sakfråga eller andra män-
niskor) snarare än att berätta om reportern själv. Journalistiska 
insamlingsmetoder som egna observationer, intervjuer och systematisk fak-
taresearch bör i någon omfattning ha föregått texterna. Motsvarande gäller 
för filmer och ljudinslag som har tillkommit med ett journalistiskt syfte. 
Karaktärer: De personer som är på plats i berättelsen. 
Kollagereportage: Syftar i avhandlingen på reportage där mimetisk fram-
ställning blandas med stora inslag av nyhetsartikelns diegetiska form (fakta-
avsnitt och citat från personer som svarar på en reporters frågor).   
Konsonans, konsonant berättande: Fokus på det upplevda ögonblicket. 
Berättare och upplevare är överens. Berättelsen och berättandet ifrågasätts 
inte. 
Kontextuellt engagemang: Sammanfaller med ett professionellt engage-
mang, som innebär att en reporter alltid har ett yrkesuppdrag att berätta om 
någonting utanför den egna personen. Hur mycket reportern än syns i sin text 
så är det med ett journalistiskt syfte att berätta om världen, i form av andra 
människor eller en sakfråga. Reportern blir därmed vittnande, för reportage-
genrens del primärt eller sekundärt vittnande, beroende på om reportern har 
varit på plats i de skildrade miljöerna eller inte.  
Logos: Förnuftsargument (retorisk term). 
Läsaren: Syftar i avhandlingen på den läsarfunktion som är inskriven i en 
text, motsvarande den målgrupp som texten vänder sig till. För reportage är 
det givna sammanhanget att texten ska förstås som journalistik. 
Läsarens ställföreträdare: En vanlig reporterroll i det klassiska reportaget. 
Den upplevande reportern signalerar i texten att hon är på plats i läsarens 
ställe. 
Mimetisk framställning: Även showing, gestaltande eller scenisk fram-
ställning. Olika typer av innehåll återges i scenisk form. Scenen kan vara av 
yttre eller inre karaktär (”medvetandescen” i det senare fallet). 
Narrativ: Berättelse eller berättande (adjektiv).  



276 

Narrativ inlevelse: Berättartekniska konstruktioner där läsaren erbjuds att 
leva sig in i textens karaktärer, i just reportagetext i andra karaktärer än en 
upplevande reporter. Den narrativa inlevelsen följer oftast textens deiktiska 
centrum och är då oberoende av om läsaren känner medkänsla med karaktä-
ren eller inte. 
Narrativ inlevelse i två steg: Syftar i avhandlingen på när en upplevande 
karaktärs engagemang och intresse riktas mot en annan karaktär i berättel-
sen, varvid även läsarens engagemang styrs mot denna andra karaktär. Se 
även intressefokus. 
Narrativisera: I Monika Fluderniks mening att läsare ”översätter” onatur-
liga berättarsituationer i en text till något som de kan känna igen från vad de 
har erfarit i det verkliga livet och från annat som de har läst. 
Narrativitet: Berättarteknik, i David Hermans mening även ”berättbarhet” (i 
vilken omfattning en text anses ha egenskaper som gör den till en berättelse). 
Narrativ medkänsla: Berättartekniska konstruktioner där berättaren eller en 
upplevande reporter uttalar explicit medkänsla med någon av (de andra) 
karaktärerna alternativt att textens regi förmedlar medkänsla, även sympati, 
implicit. 
Narrativt engagemang: Det engagemang som texten kommunicerar till sin 
avsedda läsare och som är resultatet av berättartekniska konstruktioner. Be-
står av narrativ inlevelse och narrativ medkänsla. 
Narratologi: Berättelseteori, studerar teorier om och metoder för hur berät-
telser konstrueras. 
New journalism: Reportageriktning som uppstod i USA på 1960-talet. Bru-
kar, efter David Easons benämningar, delas in i en ”realistisk” och en ”mo-
dernistisk gren”. Den förstnämnda (som även har kallats Ethnographic 
Realism, ER) berättas oftast heterodiegetiskt, med rekonstruerade och detal-
jerade scener samt med inblickar i karaktärernas tankar och känslor. Den 
senare (som även har kallats Cultural Phenomenology, CP) berättas oftast 
homodiegetiskt med en dissonant berättare som ifrågasätter såväl den upple-
vande reporterns iakttagelser som sin egen förmåga att berätta. 
Objektiv form: Maximalt mimetisk form, syftar på (skenbar) frånvaro av en 
berättare. 
Paraleps: Berättaren talar om mer än hon vet. 
Paralips: Berättaren talar inte om allt som han vet och som man skulle 
kunna vänta sig att han skulle tala om. 
Patos: Känsloargument (retorisk term). 
Persona: (Bära) mask. Syftar i avhandlingen på hur regissören väljer att 
framställa den upplevande reportern när denna uppträder förklädd. 
Perspektiv: Med vems ögon eller från vilken position ”ser” en implicit lä-
sare? Se även fokalisation. 
Pratminus: Benämning för talstreck, främst i dagstidningstext. Kan även 
syfta på hela den replik som följer på ett pratminus. 
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Primärt vittnande reportage: Syftar i avhandlingen på att reportern själv 
har varit på plats i de scener som gestaltas. 
Professionellt engagemang: Se kontextuellt engagemang. 
Reflektorisering: Monika Fluderniks benämning för ett stildrag som inne-
bär att berättaren lånar en eller flera karaktärers tänkbara ordval för att ut-
trycka en sorts ”allmän mening”. Kan förekomma tillsammans med en 
underton av ironi eller medkänsla.  
Regi: Syftar i avhandlingen på den skapande instans som finns ”bakom sce-
nen” när ett reportage växer fram, den som strukturerar berättelsen genom att 
styra berättaren, karaktärerna, ”iscensättningens” alla detaljer samt öppna 
och dolda värderingar. Jämför med hur Seymour Chatman använder begrep-
pet ”implicit författare” för en skapande instans i fiktionsberättelser. Regins 
produkt är alltid texten, i praktiken textens form, aldrig innehållet. Ytterst 
kan regin betraktas som en egenskap hos texten. 
Regissör: En personifiering av reportagetextens regi.  
Rekonstruktion: Syftar i avhandlingen på när reportagetexter gestaltar sce-
ner som inte bygger på vad den fysiska reportern har bevittnat utan på se-
kundärkällor. 
Reportage: Varje text som har skrivits med ett journalistiskt syfte och som 
helt eller delvis berättas i en narrativ form med sceniska inslag.  
Reportern på plats: Den reporterkaraktär som är på plats i reportagets sce-
ner. Se även upplevande reporter. 
Reporterroll: Syftar i avhandlingen på hur en upplevande, någon gång be-
rättande reporter framträder i texten. Kan delas in i huvudkategorierna ögon-
vittnet och den agerande reportern. Dessa kan i sin tur bestå av 
undergrupper, till exempel flanör, äventyrare, folkbildare, resenär, läsarens 
ställföreträdare eller världsförändrare. 
Representation: Metod för att återge verkliga händelser i en berättelse. 
Samtidigt berättande: Egentligen ”illusionen av ett samtidigt berättande”. 
Är vanligt i det klassiska, homodiegetiskt berättade reportaget. Fokus i berät-
telsen ligger på det upplevda ögonblicket. Konsonans och, oftast, historiskt 
presens skapar en illusion av att reportern upplever och berättar på samma 
gång. 
Sekundärt vittnande reportage: Syftar i avhandlingen på att reportern inte 
har varit på plats i de scener som gestaltas. Dessa bygger i stället på rekon-
struktion av information från sekundärkällor, samtidigt som den vittnande 
funktionen blir indirekt. 
Stilistisk dissonans: Syftar i avhandlingen på att kontraster i stil och inne-
håll används för att belysa en karaktärs situation och på så vis förmedla nar-
rativt engagemang. 
Subjektiv form: Maximalt diegetisk form, syftar på en maximalt synlig 
berättare. 
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Tellability: Användes ursprungligen om muntligt historieberättande, innebär 
att ett innehåll och/eller en form används för att ge intrycket att något verkli-
gen är värt att berätta. Se även berättbarhet. 
Textuellt engagemang: Se narrativt engagemang. 
Upplevande reporter: Den reporterkaraktär som är på plats i reportagets 
scener. Se även reportern på plats. 
Urval: Syftar i avhandlingen på det urval som reportagets regissör gör till 
texten, dels av detaljer från den faktiska reportagemiljön, dels av olika sor-
ters fakta i form av bakgrundsinformation. 
Viewing: Syftar i avhandlingen på hur Monika Fluderniks benämner en läs-
strategi som vi tillämpar när vi läser heterodiegetiskt berättad text med ex-
tern fokalisation. När en jag-berättare saknas kan texten te sig ”onaturlig”, 
enligt Fluderniks naturliga narratologi. För att göra texten begriplig använder 
vi då vår egen erfarenhet av att iaktta och tänker oss in i situationen av att 
vara ett ögonvittne i berättelsen. 
Vittne: Används i avhandlingen med samma innebörd som ”ögonvittne”. 
Wallraffa: Journalistisk arbetsmetod som innebär att uppträda under täck-
mantel för att samla material till samhällskritiska reportage. Har fått sitt 
namn efter den västtyske, senare tyske reportern Günter Wallraff.  
Was now-konstruktion: Sylvia Adamsons benämning på ett stilgrepp där 
verb i tempusformen preteritum används tillsammans med tidsadverbial för 
nutid eller framtid, ett stildrag som Käte Hamburger pekar ut som typiskt för 
heterodiegetiska fiktionsberättelser. Slog igenom som journalistiskt berättar-
grepp med new journalism. 
Ärlighetens retorik: Anna Jungstrands uttryck för när en berättande repor-
ter använder dissonans som en teknik för att etablera reporterns och reporta-
gets trovärdighet. Se även Humble I. 
Ögonvittne: Att bli vittne till händelser. I avhandlingen gäller att ögonvitt-
net inte är en del av händelserna utan kommer utifrån. Varje primärt vitt-
nande reportage bygger på att den fysiska reportern har bevittnat verkliga 
händelser. ”Ögonvittnet” kan sedan uppfattas metaforiskt på två nivåer. Dels 
genom att beteckna den vittnande funktionen i form av den fysiska repor-
terns uppdrag att först iaktta och sedan vittna, berätta om sina iakttagelser. 
Dels genom att i texten motsvara både ett externt perspektiv och en metod 
för att flytta läsarens uppmärksamhet bort från en upplevande reporter och 
till reportagets ämne. 
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Directed Reality

The director controls 
everything

The narrator narrates The characters act

Behind the stage Discourse Stage/
Scene/
Narrative

Once 
upon a 
time...

Once 
upon a 
time...

Regisserad verklighet

Regissören 
kontrollerar allting

Bakom scenen

Berättaren berättar
Det var en 
gång...

Karaktärerna agerar

Diskurs Scen/
Berättelse

Figur 1

Intern fokalisation

Berättarperspektivet utgår inifrån en av karaktärerna

Figur 2
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Extern fokalisation

Berättarperspektivet är begränsat till alla karaktärers utsida

Figur 3

Icke-fokalisation

Berättarperspektivet är obegränsat

Figur 4

Figur 5

Han/jag tittade mot skogsbrynet.
Där syntes en figur hoppa 
mellan två berg.

Diskurs med en berättare Scen/berättelse med två karaktärer

Som iakttaget av en karaktär (intern fokalisation)

Afferent perspektiv 1
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Afferent perspektiv 2

Vid skogsbrynet syntes
en person hoppa
mellan två berg

Diskurs med en berättare Scen/berättelse med en karaktär

Som iakttaget av en osynlig åskådare (extern fokalisation)

Figur 6

Hon/jag tog ett djupt andetag.
Vågar man hoppa över här?

Som upplevt och formulerat av en karaktär.
(Inlevelse förmedlas direkt)

Efferent perspektiv inom en scen Figur 7

Diskurs med en berättare Scen/berättelse med en karaktär

Man undrade på bygden.
Vem skuttar runt mellan 
bergstoppar?

Diskurs med en berättare

Inlevelse förmedlas indirekt, via en allmän mening som “ekar” i 
berättarens formulering

Efferent perspektiv utan en scen Figur 8
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Plötsligt 
hörde jag 
ett konstigt 
ljud

Vad var det 
där?

Konsonans

Den berättande reporten
i skugga

Den upplevande reportern i fokus

Överens med varandra

Figur 9

Den berättande reporten i fokus

Jag skulle aldrig ha frågat henne 
om hennes döda son

Hurdan var 
din son?

Den upplevande reporten
i skugga

Inte överens med varandra

Dissonans Figur 10

Hur ska jag 
någonsin kunna 
ge en sann bild 
av X?

X hade varit 
på flykt i 
fem år när 
hon...

Inte överens med varandra

Den berättande reporten
i skugga

Den upplevande reportern i fokus

Alternativ dissonans Figur 11
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Summary 

A reportage is a reporter’s story about reality. This implies a double claim: 
the content has to be documentary while the form has to be narrative. The 
genre is situated in the borderland between news journalism, which reports 
facts in an informing style, and fiction, which represents a fictive content in 
a narrating form. Such a combination entails opportunities, but also uncer-
tainty about how the genre should be understood and defined. 

This study – The Reportage as Narrative: A Narratological Investigation 
of the Genre – is the first dissertation where the genre of reportage is sys-
tematically mapped with the help of narratology. Using tools from structural 
discourse narratology, the thesis examines, describes and maps written re-
portages as narratives. Rhetorical and cognitive narratology complement the 
approach. I explore differences and similarities between subcategories, 
sometimes between single texts, sometimes between reportage in general 
and fictional narrative.  

In the thesis, the word reportage refers to single texts and the genre as a 
whole; in the U.S., these text types are often classified as literary journalism. 
Reportage in radio, television or multimedia is not included in the material  

The investigation rests on two assumptions. Firstly, a reporter’s profes-
sional purpose is to report about people and states of affairs outside the re-
porter herself; she has to direct her professional interest towards someone 
and something, which results in a contextual commitment. I assume that this 
leaves traces in the narrative patterns in the form of a textual commitment. 
Secondly, in contrast to news journalism, reportage is a personal genre. I 
consider a reportage to be described as directed reality: the content is taken 
from reality and cannot be changed but the form of the text is personal and a 
consequence of the writing reporter’s active choices, comparable to a direc-
tor’s work with a theater play. 

I have constructed a narratological model where the text develops in the 
interplay between three instances: a director, a narrator (in a first-person 
reportage a narrating reporter) and experiencing characters (in a first-
person reportage including an experiencing reporter). The characters should 
be understood as those who are present on the scene, i.e. they are part of the 
story. The narrator subsequently puts the experiences into words. The direc-
tor can be regarded as the structuring principle of the text. The model is 
based on theories from structural narratologists (especially Seymour Chat-
man), rhetorical narratologists (Wayne. C. Booth and James Phelan) and 
media rhetoricians (Bengt Nerman, Kenneth Burke and Britt Hultén). The 



284 

model is combined with analytical tools from Gérard Genette, Käte Ham-
burger, Dorrit Cohn, Seymour Chatman and Göran Rossholm. The main 
research question is:  

 
• In what ways and within what subcategories can a reportage be 

narrated?  
 

Throughout, I pay special attention to a second research question: 
 

• In what ways can a contextual commitment be transformed to a 
textual commitment?  

 
Most analyses are conducted on a micro-level in the text, where I have to 
consider how both narrative structures and stylistic features are parts of the 
narrative construction. Here, Monika Fludernik’s Natural Narratology and 
David Herman´s cognitive and linguistic approach have proven to be valu-
able as complements to the structural focus of the investigation. 

In the last section of the thesis, I divide the genre of reportage into five 
types of narration. In contrast to the earlier analyses, the point of departure is 
the macro-level at the text. The division is based on the representational 
relation between context and text, i.e. the relation between how the physical 
(real) reporter has collected information and observations on the spot and in 
what ways an experiencing reporter can or cannot be seen in the text. Final-
ly, I examine consonance and dissonance in reportage as two separate tradi-
tions present during the twentieth century. 

The analyses and conclusions are mainly based on Swedish reportages 
from 1819 to 2014. This material is complemented with international report-
ages from 1903 to 2007, from Norway, Poland, Germany, Great Britain, 
Italy, Bohemia, Croatia, Belarus and the U.S. Accordingly, I demonstrate 
that the traditions of reportage are primarily international and that the obser-
vations about narrative patterns within the genre are also relevant outside 
Sweden. 

Part 1 provides a historical background to the genre of reportage and the 
social side of the professional reporter role.  I also provide an overview, 
chiefly of Scandinavian research on the genre. Different genre definitions are 
discussed, especially one by Gunnar Elveson, who claims that a reportage 
must build on the reporter’s own experiences and has to be written in the 
first person. I argue that none of these conditions are necessary. Instead, I 
present the following definition: 

 
• A reportage is a text that has been written with a journalistic 

purpose and it is told, in whole or in part, in a narrative form with 
scenic elements. 
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I further claim that reportages can be either primarily witnessing (the experi-
encing reporter has been present on the spot) or secondarily witnessing (the 
reporter has not been present on the spot and the scenes of the text are built 
on reconstruction from secondary sources). 

Against a theoretical background, the concepts contextual or professional 
commitment and textual or narrative commitment are introduced and defined 
as an act of communication. Here, I focus on the relation between the sender 
and the message. With help from Suzanne Keen, I divide the narrative com-
mitment into narrative empathy and narrative compassion or sympathy. 
However, my approach is not the same as in the research field narrative 
empathy. Instead, I highlight the direction of the text, in form of narrative 
structures and stylistic features. This results in the following definitions: 
 

• Narrative empathy is narrative constructions that invite the read-
er to empathize with the characters of the text, primarily by shar-
ing their deictic center. 

 
• Narrative compassion is narrative constructions where the narra-

tor or the experiencing reporter explicitly expresses compassion 
or sympathy with some of the (other) characters, or where the di-
rection of the text implicitly conveys compassion or sympathy. 

 
In chapter 2.1, I argue that it is possible to analyze reportages with discourse 
narratological tools. The primary reason is that elements of mimetic (scenic) 
representation, that can be found in every reportage, enables the reader to 
share the “here-and-now”-point with the characters of the story. Although a 
reportage could epistemologically be “an object of belief” (it communicates 
facts), I argue that it could at the same time be “an object of imagining”, due 
to its narrative form. In addition to mimetic representation, events in a re-
portage are reported as ongoing, not as completed (like in a news article), a 
criterion that is of importance to David Herman’s graduation of narrativity.  

Furthermore, I demonstrate that some stylistic features, typical of fictional 
narratives, can be found in reportages as well. These are internal perspec-
tives in the third person and constructions where verbs in the present tense 
do not signal past-ness but rather the characters’ here-and-now.  

A common misconception is that American reporters, belonging to the 
New Journalism school, in the 1960s borrowed this narrative technique from 
literature. The thesis points out that a reporter like Egon Erwin Kisch in 
1913 already used this kind of narrative technique in a reportage.  

Chapter 2.2 explores the common roots of the reportage and novels within 
realism and naturalism. I have found that some stylistic features, typical of a 
realistic fictional narrative, denote a classical tradition of reportage: an ex-
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ternal perspective that can be associated with the view of an eyewitness, 
scrutinized environmental details and mimetic representation. However, 
unlike a novel by for example Balzac – which is characterized by its “eye-
witness position” in style and rhetoric – the narrative perspective and the 
depicted details in a reportage are a product of both rhetorical choices and 
the reporter’s methods working within a specific, verifiable reality. In other 
words, narrated events and depicted environments are both based on and 
represented as an activity of witnessing.  

Chapter 2.3 discusses and defines reportage as a special way of achieving 
knowledge. A reportage offers the reader knowledge in the form of facts but 
also knowledge in the form of conveyed experiences, observations, relations, 
thoughts, feelings and dreams. I argue that it would be a simplification to 
state that you cannot verify the truthfulness of a reportage. Rather, it ac-
commodates two different types of truth: facts, that are verifiable and repre-
sented in a diegetically informing style, and a more emotional kind of 
content, that is represented either in a diegetically narrating or mimetic 
style. With an intentional approach, it is possible to assume that a journal-
istic author-reader contract conditions both the reporter’s working methods 
and the reader’s trust in the reporter’s working methods. Furthermore, it is of 
importance that a reportage always depicts specific people and events, or, in 
other words, not what could happen but what actually happened. 
Consequently: 
 

• In a reportage, the reader assumes that it is the reporter’s intention 
to make assertions about a specific reality. 

 
Against this background, I never discuss the truthfulness of any reportage 
that I analyze in the thesis.  

Features that characterize the reportage genre are the subject in chapter 
2.4. I have not been able to identify something that all reportages have in 
common, though there are some features, typical of a sort of “collage report-
age”, that cannot be found in realistic fictional narratives. One of those is 
utterances from persons, often some kind of experts, that are not a natural 
part of the situation or scene where they are quoted. Another one is when 
someone is talking to the reporter, perhaps answering questions in an inter-
view, while both the questions and the reporter herself have been excised 
from the text. The character then seems to be talking to a ghost. However, 
readers of reportages recognize this type of narration and imagine an inter-
view situation as well as the invisible reporter. Here, I use Fludernik’s theory 
of narrativization to describe this reading strategy. 

  In the same chapter, I identify a narrative perspective connected to the 
rhetorical “position of witnessing” and typical of the scenes within the clas-
sical eyewitness tradition of reportage. Some well-known reportages that are 
analyzed as examples of this were written by Georg Scheutz (author of the 
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first known Swedish reportage that was published in a newspaper 1819), 
Fredrika Bremer, August Strindberg, Gustaf Hellström and Barbro Alving.  

I demonstrate that the “eyewitness perspective” can be identified in a re-
portage irrespective of whether it is told in the first or the third person, i.e. 
irrespective of whether the witnessing reporter is or is not apparent in the 
text. Both techniques are written in a so-called afferent perspective. The term 
is coined by Göran Rossholm and taken from a term for movements of nerve 
impulses, and it designates a kind of inward narrative perspective, where 
something is “as perceived” by someone, either an invisible observer or a 
character inside the story.  

In classical discourse narratology, the former corresponds to Genette’s  
internal focalization and the latter to external focalization. Such a division, 
though, fails to recognize that a witnessing position is external with respect 
to narrated actions and events, while still being situated inside the story. 
Consequently, we have to deal with a narrative perspective that can be some-
thing as unusual as either internal in common sense (then the viewer is a 
character in the story) or external (then the viewer is a hypothetical observ-
er). When the perspective is conventionally internal, the afferent position 
may even sometimes be combined with its opposite, coined by Rossholm as 
an efferent perspective, which designates an outward narrative perspective 
(something is “as said, thought or felt” by someone). A combination is pro-
duced when the experiencing reporter is both witnessing and participating in 
the perceived events.  

I interpret the afferent perspective as an expression of a witnessing mis-
sion, to which the reporter has obliged herself: to be present, to observe and 
then to convey her observations to the readers. A consequence in the text is 
that the reader’s gaze is directed away from a witness (visible or not) and 
towards the (other) characters. Thus, narrative empathy, sometimes even 
narrative compassion, is created.  

When an experiencing reporter is both witnessing and taking part in the 
narrated events, she becomes a participating witness – and the narrative per-
spective may alter between afference and efference, unlike in an autobiog-
raphy, where the experiencing self is primarily a participant. An example 
could be when a reporter works undercover, like in reportages by German 
Günter Wallraff or Swedish Ester Blenda Nordström.  

The position of witnessing in a reportage goes hand in hand with an illu-
sion of simultaneity. News articles report events as completed, something 
that is underlined by the past tense (“Yesterday a storm crippled large parts 
of the country”). In the classical tradition of reportage, events and actions are 
reported as ongoing. Some definitions of the genre insist that the reportage 
should have been written in the heat of the moment. An impression like that 
can be indicated by the historical present tense.  

Another, even more common method is the use of narrative consonance. 
In fiction told in the first person, Dorrit Cohn (and before her, Leo Spitzer) 
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finds that the self can be divided into an experiencing self and a narrating 
self. Both consonance and dissonance may exist within this split self. When 
consonance prevails, the focus of the text lies on the perceived moment, the 
characters’ “here-and-now”. When dissonance prevails, differences in time 
and/or the narrator’s attitude elucidate a distance between a narrator and her 
past self. The same relations can be noticed between an experiencing report-
er and a narrating reporter and also between the characters and the narrator 
in any narrative told in the third person. 

Both Cohn and Fludernik argue that strong consonance is very rare in 
novels told in the first person. In the thesis, I demonstrate that this is a com-
mon way of narrating in reportage, often together with the use of the histori-
cal present tense. I consider consonance to be a powerful expression of the 
idea that the reporter witnesses and narrates the events at one and the same 
moment.  

Consonance in third-person narration is common in reconstructed scenes, 
like in some reportages within New Journalism. It can appear both in exter-
nal scenes, where we recognize an afferent perspective, and in internal 
scenes, where the narrative perspective is efferent, i.e. directed from the 
characters’ inside outward. The reader then imagines herself sharing the 
characters’ thoughts and feelings without any intermediary instance.  

Part 3 of the thesis opens with a discussion of my position in relation to 
Anna Jungstrand’s dissertation from 2013, Det litterära med reportaget: Om 
litteraritet som journalistisk strategi och etik (Literarity of Reportage: On 
literarity as a journalistic strategy and ethics). Jungstrand describes a report-
age as “the story about the reporter’s encounter with reality”. Of course, 
most reportages are built on a reporter’s personal encounters. However, a 
reportage is not an autobiography; the purpose for the reporter can never be 
to tell a story about herself. Rather, I argue, the reporter uses herself as a 
means to tell the readers about someone or something. Consequently, my 
claim is to understand a reportage as “the reporter’s story about reality”.  

Chapter 3.1 continues with a further description of and theoretical back-
ground to the model directed reality. With its mixture of rhetorical and struc-
tural approaches, the model can be used to highlight the interplay between 
director, narrator and characters, especially when narrative empathy and 
narrative compassion are constructed. The director, which is related to 
Chatman’s version of an implied author, does not invent the story, rather she 
chooses and structures the elements of facts, observations, events and dia-
logue taken from the real world. This instance – a director or direction – is 
not identical with the physical reporter, but should be perceived as a structur-
ing property of the text itself. What is structured or produced is always one 
of several possible versions of reality.  

I assume that ideas about a reporter’s professional commitment influence 
narrative structures in the text. Apart from that, I do not search for contextual 
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or textual values or ethics; neither do I examine variations in reader recep-
tion.  

In chapter 3.2, different reporter roles are described and problematized. 
Some of them are active and prominent, like the Adventurer or the Under-
cover Reporter, others are more withdrawn, like the Eyewitness or the Rep-
resentative of the Reader. With examples from reportages of different kinds, 
I demonstrate how the director, in every case, uses the reporter role to evoke 
the reader’s empathy, sometimes even compassion.  

The director-model is central in the analyses of chapter 3.3, together with 
the concepts afferent and efferent perspective. A conclusion is that irrespec-
tive of whether the reporter is visible or has been excised from the text, the 
director uses narrative strategies to direct the reader’s interest to and empa-
thy with the characters in the story. The same is the case when the physical 
reporter has never been present on the spot and the scenes of the text are 
reconstructed. I also demonstrate how two seemingly illogical methods of 
narration – named by Genette as paralepsis and paralipsis – in reportages 
should be understood as following a logic of their own, a logic associated 
with a reporter’s professional commitment. 

Chapter 3.4 focuses on the visibility of the narrator. As Genette and 
Chatman have convincingly argued, there is a connection between this visi-
bility and the subjectivity or objectivity of the narration: the more visible the 
narrator becomes, all the more subjective (diegetic) the narrative form will 
be. In a diagram, I have combined heterodiegetic narration (narration in the 
third person) in the three types of focalization with a scale by Chatman be-
tween the purest kind of objectivity (mimetic representation, the narrator is 
completely invisible) and the purest kind of subjectivity (there is no glimpse 
of a scene and the narrator appears as a free-standing person).  

One of the conclusions, drawn from the diagram and accompanying anal-
yses, is that for internal focalization, the efferent perspective becomes 
stronger (more iconic and more perspectivic) the closer the narration ap-
proaches the mimetic pole. The same connection can be noticed for external 
focalization and afferent perspective. For internal focalization, this corre-
sponds to Brian McHale’s graduating of similarity to an original utterance 
(internal monologue is most mimetic, followed by free indirect discourse). 
According to Rossholm, the degree of iconicity or perspectivity may follow 
a similar rule for external focalization. Analyzed examples from reportages 
illustrate that in both cases narrative empathy increases with the strength of 
the perspectives.  

David Eason’s division of the New Journalism into two types, Ethno-
graphic Realism (ER) or realism and Cultural Phenomenology (CP) or 
modernism, has for a long time been one of the starting points for theoretical 
discussions about the whole genre of American literary journalism. They 
represent two ways of responding to reality, i.e. two epistemological atti-
tudes. However, they have also come to represent two types of narration, 
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where the realist type has associated third-person narration with an omnisci-
ent narrator and an objective style, while the modernist type has associated 
first-person-narration with a subjective style. With examples from both types                                                                                                                                                                    
of New Journalism and other kinds of reportages, I demonstrate that it is not 
the type of narrator (first- or third-person) that is decisive for the degree of 
objectivity or subjectivity – it is the narrator’s visibility. Consequently, I 
argue, consonance and dissonance are appropriate variables to define the 
types of New Journalism. The modernist type, then, is characterized by a 
questioning attitude, while the realist type is focused on the experiences, the 
characters’ “here-and-now”. 

The thesis continues with an investigation of homodiegetic narration 
(narration in the first person) in relation to objectivity or subjectivity. Here, 
the connections become even more intricate. The reason for this is that an 
experiencing reporter has a middle-position between the narrating reporter 
and other characters. On the one hand, I have found that an emphasis on the 
experiencing reporter’s perspective indicates that the narrative portrays the 
experiencing reporter as more objective, remaining faithful to the reporter’s 
experience. Simultaneously, the scope is reduced for other characters’ sub-
jectivity, as the experiencing reporter sees them from the outside – some-
thing that increases the risk of generalization.  

On the other hand, when the narrating reporter’s retrospective perspective 
is emphasized in the form of a questioning attitude (dissonance), the paradox 
occurs that reality is depicted as more nuanced, i.e. more complex, and that 
empathy with other characters is thus given space to increase. Consequently, 
dissonance here provides an opportunity to emphasize other characters’ sub-
jectivity. Such a conclusion is in line with Steen Steensen’s concept “Hum-
ble I”, and Jungstrand’s concept “Rhetoric of Honesty”. Both stress that 
modernist reportages use dissonance as a way to establish the reporter’s 
credibility: you trust a narrator who is open with her doubts. 

Within a dissonant tradition of reportage, I identify a phenomenon that 
has no counterpart in fictional narratives. I name it alternative dissonance. In 
traditionally narrated fiction, narrative dissonance has to be directed from the 
narrator and toward the main character (the protagonist), irrespective of 
whether the story is told in the first or third person. This is because an expe-
riencing character is not aware of being a character in a story and, conse-
quently, does not know that she will later become a narrator.  

However, this construction may essentially be more complex in reportag-
es. Here, it is possible not only to find a narrator who questions her earlier 
experiences, but also to find an experiencing reporter who questions her 
forthcoming ability to tell a story. Furthermore, the experiencer can at any 
point during the research and observation stage question her capability to 
fulfil her journalistic mission on the spot.  

Different kinds of dissonance may reflect a fight for authorization. They 
could be seen as the director’s struggle over the relative authorization, about 
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whose picture of reality the reader should trust. On this point, I expand 
Lubomír Doležel’s theory about authorization among different types of nar-
rators to also include an experiencing reporter and, outermost, a director. 
Casting doubt, then, is one of many tools or tactics that could be used to 
establish credibility. 

Chapter 3.5 changes focus from the director’s structuring power to other 
ways of creating narrative empathy and narrative compassion. I find that 
selection of factual information and environmental details is one factor of 
importance. Others can be found in a catalogue of different stylistic features, 
related to the voice of the narrator. The approach here is cognitive and lin-
guistic in a broader sense. I give examples of how the director uses figura-
tive language and also so-called hypothetical focalization. Another tool that I 
find of value for the director is what Fludernik names reflectorization. It is a 
kind of stylistic feature, where a common opinion, related to one or several 
characters in a story is “echoing” in the narrator’s choice of words, and it can 
be combined with an undertone of irony or empathy. Reflectorization can be 
associated with a second version of Rossholm’s concept efferent perspective, 
but this time without connection to a scene. The chapter ends with two more 
stylistic features, useful for the production of narrative commitment: disnar-
ration, in the meaning of a concept used by Gerald Prince (to assign im-
portance to what is not told in a narrative), and something that I name as 
stylistic dissonance. 

In part 4 of the thesis, a typology of reportage is introduced. The genre is 
divided into five types of narration, based on the relation between how the 
physical (real) reporter has collected information and observations on the 
spot and in what ways an experiencing reporter can or cannot be seen in the 
text as well as in what ways real events and real people’s thoughts and feel-
ings are represented. The five types are: 

 
• Reconstructed reportage: The reporter was not present in the un-

folding reality of events. The scenes are built on reconstruction. 
Narrated in the third person. 

• Emended reportage: The reporter was present in the reality of 
events but has intentionally been edited out of the text. The 
scenes are built on observation. Narrated in the third person.  

• Reductive reportage: The reporter was present in the reality of 
events but has been reduced to an eyewitness role in the text. The 
scenes are built on observation. Narrated in the first person.  

• Reactive reportage. The reporter was present in the reality of 
events and is clearly visible in the text, both as an eyewitness and 
as a participant in the depicted events. The scenes are built on ob-
servation and participation. Narrated in the first person.  
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• Empowered reportage. The reporter was not present in the reality 
of events. The scenes are built on reconstruction, and the text 
“gives voice” to someone other than the reporter. Narrated in the 
first person.  

 
Reportages written within the realist tradition of the New Journalism are 
examples of the first type named above. The fourth type consists, among 
others, of reportages written by reporters who primarily are Undercover Re-
porters or Adventurers. The fifth type is the rarest one. An example of this 
type is the documentary books by the 2015 Nobel Prize in Literature Laure-
ate, Svetlana Alexievich. In five chapters, I explore typical features and dis-
cuss the relation between context and text for each type. 

The thesis ends with a historicization of a consonant and a dissonant tra-
dition within the genre of reportage. Here, I argue against Jungstrand’s claim 
that all reportages written during the twentieth century are characterized by 
dissonance as their most typical feature. I agree that dissonance is prominent 
in the modernistic type of New Journalism and in a category of more exper-
imentally written reportages from several countries in the most recent dec-
ades. Two examples are reportages by American Norman Mailer and Polish 
Wojciech Tochman. However, throughout the thesis, I demonstrate that its 
opposite, consonance, can be found in a great number of reportages from 
different periods and countries. Consonance characterizes a dominating tra-
dition from classical eyewitness reporting to contemporary reportage. 

It is my hope that this dissertation will contribute both to existing research 
on reportage within the field of journalism studies and to the field of narrato-
logical research, since the genre of reportage has not previously been more 
systematically examined and mapped with the help of narratological tools. 
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Reportaget är reporterns berättelse om verkligheten. Det innebär ett
dubbelt anspråk; reportaget ska vara dokumentärt till innehållet men
samtidigt berättande, narrativt, till formen. På så vis rör det sig i ett
gränsland mellan nyhetsjournalistik, som meddelar fakta i en
informerande stil, och skönlitterärt berättande, som har en narrativ
form men ett fiktivt innehåll.
   Reportaget och den realistiska romanen har gemensamma rötter.
Men där romanen måste nöja sig med att gestalta sannolika
människors upplevelser på sannolika platser vid sannolika tidpunkter
skapar reportaget representationer av specifika ögonblick i specifika
människors liv. Via narrativa konstruktioner kan reportern erbjuda
läsaren att känna med och känna för dem som reportaget levandegör.
Frågan är hur det går till. På vilka sätt kan den skrivande journalisten
omvandla sitt professionella engagemang till ett narrativt engagemang
som riktar läsarens uppmärksamhet bort från textens reporter och mot
textens människor och ämne?
   Det här är den första avhandling som systematiskt kartlägger
reportagegenren med hjälp av narratologiska verktyg.


