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Reflektionsrapport 

 

1 Inledning 

 

”Ett haveri som nått oanade höjder”, ”En kraschad dröm” – två uttryck som används när 

Aftonbladets Peter Kadhammar 2012 och 2013 rapporterar om den amerikanska staden Detroit. 

(Aftonbladet 2012,”Flykten från Detroit” samt 2013, ”Miljonstaden kunde aldrig ha levt vidare”)  

 

Ett drygt år senare låter det annorlunda. I artikelserien ”Detroit – återkomsten” inleder 

Kadhammar den första artikeln så här: 

 

“Nyss var Detroit en symbol för förfall och elände. Nu går vi genom centrala stan och möter 

unga människor som utstrålar energi och framtidstro, vi besöker framgångsrika företag, vi 

möter en stad som är på väg att resa sig, och allt det här beror på en miljardär som heter Dan 

Gilbert.” (Aftonbladet 2014, ”Miljardären och staden”) 

 

Ett år är inte lång tid – framför allt inte för en ensam person att rädda en stad. När den senare 

artikelserien om Detroit publicerades väcktes därför mitt intresse. Var staden verkligen ”ett 

haveri” 2013 för att 2014 bli ”framtidens stad”? Och allt detta tack vare en ensam man? Och om 

det inte är riktigt så enkelt – varför framställs det så i media? För att undersöka detta krävdes 

avgränsning i form av tre artiklar. Den första skulle redogöra för själva stadens framväxt och – 

framför allt – konkursen. I den andra skulle undersökas om det inte finns andra personer förutom 

miljardären Dan Gilbert, som bidrar till stadens återkomst. Den tredje, mest komplexa, skulle 

handla om mediarapporteringen utifrån. För detta behövdes ett tydligt exempel på en aktör som 

har framställts som ”hjälte” i medias bevakning av Detroit, samt en person med insikt i 

journalistiskt arbete för att beskriva sin syn på bevakningen.  

 

2 Ämnesval 

 

I examensarbetet intervjuas olika personer som bor i Detroit för att ta reda på huruvida deras 

uppfattning stämmer överens med mediebilden. För att komma så nära som möjligt – och 

därmed även kunna skapa en egen bild av staden – utfördes alla intervjuer på plats i Detroit.  
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Från början skulle arbetet behandla ett utvecklingsland – närmare bestämt Kuba. Landet öppnar 

upp för omvärlden allt mer, och artikelserien skulle vara en undersökning om hur det påverkar de 

boende på Kuba. Framför allt skulle fokus ligga på hur journalister i landet jobbar, då landet är 

bland de sämsta i världen gällande pressfrihet (Pressfrihetsindex 2015, 

www.reportrarutangranser.se). Efter visst arbete med bakgrund föll idén – delvis på grund av 

bristande ekonomiska resurser, men också på grund av bristande färdigheter i spanska. Alternativ 

nummer två var Detroit, så när idén om Kuba inte höll började planerandet för en resa till USA i 

stället. Det var nog väldigt bra att ett färdigt andrahandsalternativ redan fanns formluerat. Rolf 

Ejvegård, docent i statsvetenskap, betonar vikten av att snabbt gå på en ny ”boll”, och menar att 

en ny problemformulering inom ett nytt ämne bör ske inom ett par dagar (Ejvegård, 1996:22).  

 

2:1 Samhällelig relevans 

 

Detroit är en speciell plats i det att staden ligger i ett rikt industriland, men tampas med problem 

som främst förknippas med utvecklingsländer – byggnadsruiner, mycket hög kriminalitet och 

hög arbetslöshet. Enligt en amerikansk arbetsmarknadsundersökning uppskattades det 2010 att 

hela 24,8% av stadens invånare saknade jobb, vilket var den i särklass högsta siffran bland 

landets 50 största städer (Unemployment rate of the 50 largest cities, www.bls.gov). Tittar man 

på sifferdiagram idag följer faktiskt Detroits kurva den nationella amerikanska 

genomsnittskurvan (förvisso med lite större amplitud under vissa månader), vilket delvis beror 

på en minskning i befolkning, men också att staden faktiskt börjar komma tillbaka (”12-month 

percent changes is employment”, www.bls.gov). 

 

 Det är inte bara städer i USA som brottas med arbetslöshet och avfolkningsproblem, enligt 

Statistiska Centralbyrån hade många av Sveriges städer haft en negativ befolkningsutveckling 

om det inte var för invandringen (”Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön”, 

www.statistikdatabasen.scb.se). Det ska medges att Detroit är något av ett extremfall, men om ett 

extremfall lyckas bromsa avfolkning och arbetslöshet, kanske det finns något att lära där även för 

svenska städer. Detroit är en del i det så kallade rostbälte som breder ut sig över norra USA, 

andra städer i rostbältet är Cleveland och Pittsburgh. Namnet syftar till industrier som stannat av 

i tidigare blomstrande städer som nu måste återuppfinna sig själva. Det här fann jag intressant 

under research-perioden: hur återuppfinner man en stad? Klart är att Detroits överlevnad till viss 

del beror på att människor väljer att bo kvar, arbeta och betala skatt, men för att staden ska 

komma igång ekonomiskt behövs också någon ersättning för den gamla bilindustrin. På plats blir 
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det tydligt att staden vill locka en ung, hipp typ av människor, som kan starta egna företag. När 

jag promenerar i Brooklyn, New York, hittar jag en stor annonstavla, som försöker övertala 

stadsdelens trendkänsliga boende om att Detroit är den nya häftiga grejen att gilla innan alla 

andra gillar den. Man använder också media för att nå ut med budskapet: flytta hit, här bor 

riktiga människor, var med och bygg upp något nytt! 

 

Att människor i allt större utsträckning talar om sina personliga varumärken har jag vant mig vid, 

men att en stad gör det som en del i en strategi för att locka folk känns främmande. Är vi 

verkligen så lättlurade? Det var något jag hoppades kunna få klarhet i under resan.  

 

I doktorsavhandlingen ”Voicing the Slum – Youth, Community and Social Change in Nairobi” 

skriver Jessica Gustafsson om hur mediebevakningen av socialt utsatta områden i Kenyas 

huvudstad Nairobi spelar stor roll för självbilden hos de unga i områdena. I sitt abstract förklarar 

Gustafsson också att en rättvis mediebevakning ger de boende en plattform för att (direkt eller 

indirekt) debattera olika frågor som rör dem, med makthavare och experter i juridik, medicin och 

ekonomi. Med andra ord är det av stor vikt inte bara att media ger utrymme åt utsatta områden – 

men också hur det görs. (Gustafsson, 2012) 

 

Detta, hur människors självbild påverkas av media, är ett ämne som diskuteras både i svenska 

och internationella medier. I en intervju för ett drygt år sedan talade journalisten Ulrika By på 

DN om hur hon tänker kring sina texters påverkan. Hon bevakar framför allt Stockholms socialt 

och ekonomiskt svaga förorter. På frågan om hon låter bli att skriva om vissa händelser som kan 

spä på fördomar om förorterna som stökiga och farliga svarade hon ja. Enligt By är reaktionerna 

framför allt starka från andra journalister när hon skriver om till exempel gängkriminalitet i 

förorten, och det är från sina kollegor hon får upprörda mail. Kollegorna menar att By – genom 

att skriva om brottslighet och arbetslöshet i förorten – bekräftar fördomar som många har av 

utsatta områden. De menar att hon har ett ansvar att sprida en mer positiv bild. (By, Ulrika. 

2014). Det finns helt klart ett problem med att välja bort vissa historier om vissa områden, även 

om tanken bakom är god. Det här var något jag ville jämföra med Detroit, och en fråga jag tog 

upp med journalisten Dan Austin, intervjuad i artikeln ”Det stora värvet”.  

 

Enligt klassisk nyhetsvärdering är geografisk och kulturell närhet en viktig faktor, och trots att 

USA ligger långt bort geografiskt ligger det närmare kulturellt – musik, film och litteratur har 

bidragit till att svenskar känner sig nära landet. Att åtminstone skriva någon text som visade på 
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problem och lösningar i Detroit, men lika gärna skulle kunna appliceras på en svensk stad, 

tycktes relevant. Dock är ovanlighet av högt värde inom nyheter, därför ville vi också lyfta det 

extrema i Detroits situation – konkursen, individens ansvar, delar av rapporteringen utifrån. 

(Brighton & Foy, 2007:29) 

 
3 Nyckelord 
 
Journalistik, vinkling, dramaturgi, etnicitet, publikens upplevelser, gråzon.  
 
 
4 Teoretisk diskussion – vetenskapliga teorier 
 
Att vi själva skapar vår omvärld och verklighet, genom att uppfatta och beskriva dem, är en 

grundpelare inom konstruktionistisk teori (Alvesson & Sköldberg, 2008:81). En del av 

artikelserien undersöker huruvida rapporteringen om Detroit kan sägas vara korrekt. Den 

konstruktionistiska idén är intressant för det här arbetet, det föder en fråga: om vi själva skapar 

verkligheten, går det då för en journalist att rapportera korrekt och sanningsenligt?  

 

Det finns flera olika nivåer av konstruktionism, men för att försöka besvara frågeställningen 

läggs fokus på den ontologiska konstruktionismen och socialkonstruktionismen. Idén att vi själva 

konstruerar verkligheten vi lever i är det som kallas ontologisk konstruktionism, där ontologi 

betyder synen på verklighetens karaktär. Inom socialkonstruktionismen menar man att samhället 

är socialt konstruerat. Dessa två typer av konstruktionism är relevanta då nyhetsrapporteringen 

handlar om samhället vi lever i, dessutom tycker jag den ontologiska konstruktionismen tillför 

ett spännande problem: om vi själva skapar verkligheten borde det finnas lika många 

verkligheter som det finns människor. Hur rapporterar man då korrekt? 

 

Om vi tittar på den första av de pressetiska reglerna, ”massmediernas roll i samhället och 

allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling”, 

förutsätts där att det finns något sådant som korrekt nyhetsförmedling. Enligt Svenska 

Akademiens Ordlista (2015) beskriver ordet korrekt något som är riktigt och felfritt, i 

överensstämmelse med det verkliga förhållandet – i detta fall en nyhetsförmedling som återger 

verkligheten som den faktiskt är. Men enligt detta synsätt tas det för givet att det finns en faktisk 

verklighet, som journalister med olika tankesätt och bakgrund bör arbeta för att närma sig och 

återge. Enligt ontologisk konstruktionism kan detta motsägas; verkligheten har inte på ett 

magiskt sätt skapat sig själv, utan har skapats av människan. Om vi behandlar nyheter som 
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sociala konstruktioner ser vi att världen kan beskrivas på många olika sätt, och en viss 

beskrivning är alltid ett val baserat på värderingar. Gaye Tuchman menar att nyheterna inte 

avspeglar verkligheten, utan journalisternas arbetssätt och prioriteringar (Ross, Postpositivism, 

Konstruktionism, Kritisk realism, 2015)  

 

Detta betyder inte att det inte går att hitta en verklighet som kan antas vara mer korrekt än andra, 

baserat på att fler upplever den som mer korrekt. Här resonerar Berger och Luckmann kring att 

vi lever i olika sekundära verkligheter (drömtillståndet, religionen, konsten), men att det finns en 

intersubjektiv värld – en värld vi delar med andra. Den verkligheten är mer verklig än de 

sekundära (Alvesson & Sköldberg, 2008:85). Det är beskrivningen av den verkligheten som får 

anses vara korrekt rapportering. Om journalister strävar efter att så objektivt som möjligt 

beskriva den intersubjektiva världen är det möjligt att ge korrekta nyheter. Hur jag använde detta 

resonemang i examensarbetet återkommer i slutdiskussionen.  

 
5 Metod 
 
För examensarbetet användes metoden kvalitativa intervjuer. Metoden passar bäst i arbetet, då 

tanken inte är att undersöka en stor grupp människors attityder, utan snarare enskilda personers 

upplevelser.  

 

Traditionellt sett har forskare inom samhällsforskning anammat den vetenskapliga 

forskningsmodellen med kvantitativa undersökningar - ett tillvägagångssätt som är användbart 

för att med precision visa på orsak-effektsamband och för att mäta och generalisera attityder 

inom vissa fenomen (Flick, 2009:12). Ett exempel kan vara att vissa personer inom en stor grupp 

får svara på en enkätundersökning, som sedan används som underlag för att beskriva gruppen i 

stort. Det som framkommit efter att kvantitativa undersökningar använts inom samhällsforskning 

och psykologi är att resultaten är mycket vitt skilda från problem och frågeställningar som rör 

personers vardagsliv - dessutom förbiser man deltagarnas olika sociala och kulturella 

förutsättningar. För att utföra empiriskt korrekt forskning om specifika situationer eller personer 

använder man sig därför av kvalitativ undersökningsmetod. (Flick, 2009:14)  

 

Kvalitativa forskningsmetoder kan till exempel innebära observationsstudier - man observerar 

under en längre tidsperiod en grupp - men för detta examensarbete användes metoden “den 

kvalitativa intervjun”. McCracken visar på fyra steg som bör följas för att bedriva god forskning 
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med kvalitativ intervjumetod (McCracken, 1988:29). Dessa fyra steg tas upp nedan, tillsammans 

med personliga reflektioner över hur de applicerades på arbetet, och vilka problem som uppstod. 

 

5:1 Metoden i arbetet 

 

Steg ett är litteratur. Vissa forskare menar att metoden i sig är så komplett att litteratur är 

överflödig - denna genväg hindrar dock forskare från att ta del av tidigare forskning och problem 

inom området och kan skärma av dem från den akademiska världen (McCracken, 1988:30). Inför 

resan till Detroit inhämtades information om staden från böcker. Men en annan förberedelse som 

visade sig vara minst lika viktig var att läsa vad som tidigare skrivits om staden – i svensk och 

internationell media. Tack vare gediget utförd research kunde fastslås att rapporteringen om 

Detroit ofta har två vinklar: vinkel ett är misären och vinkel två är vem som kan rädda staden.  

Hur detta kan ha påverkat intervjupersonernas svar diskuteras under steg tre i texten nedan.  

 

Nästa steg är att forskaren analyserar sin egen relation till ämnet hen ska undersöka. I det här 

steget benar forskaren ut vilka associationer, fördomar och idéer hen har kring ämnet och 

försöker separera enskilda upplevelser från strukturer. Huvudidén med det här steget är att 

klargöra för sig själv vilken syn man har på världen för att sedan ha med den vetskapen och 

kritiskt distansera sig från sina egna fördomar och personliga åsikter. (McCracken, 1988:33) 

 

Det här steget var det svåraste. Den research som gjorts med hjälp av litteratur och inhämtande 

av gamla texter skapade en bild av Detroit som antogs vara frikopplad från fördomar. Men det 

visade sig vara svårt att värja sig väl på plats i staden. I artikeln ”Det stora värvet” berättar 

journalisten Dan Austin om hur skribenter utifrån vanligtvis reagerar när de kommer till Detroit. 

Han förklarar att de kontraster som möter en - ett kvarter av överväxta ruckel på ena sidan gatan 

och vackra, viktorianska trähus med välansade gräsmattor på den andra – gör många 

överväldigade och att journalistiken i slutändan blir så kallad ruinporr. Med ruinporr menas 

texter som till stor del består av målande beskrivningar av nedgångna hus och social misär. Även 

om medvetenheten om detta faktiskt fanns innan arbetet påbörjades, och det fanns en tydlig 

överenskommelse om att inte gå i den fällan, förekom ordet ruin på inte mindre än sju ställen i 

arbetet. Det var alltid i samband med miljöbeskrivningar som ordet förekom, alltså kan man dra 

slutsatsen att försöket, att måla upp en annan fysisk bild av Detroit än andra journalister gjort 

tidigare, misslyckades. I den första artikeln, ”Drömfabriken”, intervjuas två personer på plats 

bland det som en gång var Packard-fabriken. Inte bara i resultatet, utan också i anteckningar från 
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mötena framkommer att platsen var häpnadsväckande för oss som aldrig tidigare varit där. I 

avhandlingen ”Sensationella berättelser” studerar Marina Ghersetti två vitt skilda 

nyhetshändelser och analyserar rapporteringen av dem. Händelserna är kidnappningen av tre 

svenska biståndsarbetare i Angola 1987 och brittiska prinsessan Dianas död 1997. Hon finner 

stora likheter i svenska mediers rapportering om de två nyheterna, och ägnar ett kapitel åt analys 

av dramaturgin i rapporteringen. Hon skriver att teckningarna av huvudaktörerna som användes 

tecknades i schabloniserade och förenklade drag. Ghersetti menar att bilder används för att 

underhålla och locka publiken. Hon skriver att det inte handlar om information som varvas med 

underhållning, utan om att göra underhållning av verkligheten. (Ghersetti, 2000:257) 

 

På samma sätt kan man tänka sig att de bilder skribenter målar med hjälp av ord används. En 

miljöbeskrivning, ett tonfall eller en lustig detalj kan ge färg och liv åt ett reportage. Dan Austin 

talar om journalister som helt överrumplas av Detroit, vilket färgar deras texter. Det här 

examensarbetet är tyvärr inget undantag. Det kan också funnits en brist på tillit till att 

artikelserien skulle vara tillräckligt intressant i ett mer avskalat tillstånd. Det fanns en vilja att 

addera känslor till texterna, men det kryddades lite för hårt på flera ställen. Alla 

miljöbeskrivningar säger egentligen samma sak: urblåsta fönster, nerklottrade väggar, högar av 

skräp. På så sätt späds fördomarna om Detroit som en enda stor sophög på – de fördomar arbetet 

inte skulle bekräfta. Det kan argumenteras som positivt att komma helt ny till en stad och se allt 

med fräsch blick, men arbetet hade kanske vunnit på någon tidigare vistelse i Detroit. Det hade 

förtagit överraskningsmomentet. 

  

I steg tre konstruerar man frågorna man ska använda sig av i intervjun. Det är viktigt att låta 

personen man intervjuar berätta sin egen historia med sina egna ord. Hur frågorna konstrueras 

påverkar detta - frågorna ska inte vara ledande och forskaren bör hålla en så låg profil som 

möjligt. Det är effektivt att använda sig av enkel kommunikation för att få intervjupersonen att 

vilja utveckla sina resonemang - forskaren kan till exempel höja ögonbrynen i slutat av ett 

resonemang eller upprepa något med frågande tonläge som deltagaren sagt (McCracken, 

1988:35).  

 

I fallet med själva intervjuerna var arbetet lyckat. Självklart anpassades frågorna utifrån vem 

som var intervjuperson, och vad vi ville ha ut av intervjun. Något som kändes viktigt var dock att 

ta våra intervjupersoner på allvar – oberoende av vad de hade för bakgrund eller hur deras 

nuvarande situation såg ut. Förväntningarna som ställdes på intervjupersonerna var höga, och de 
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levdes upp till. Ingen av intervjupersonerna var medieskygga, vilket underlättade. Vid nästan alla 

intervjuer ställdes till största delen förberedda, kortare frågor, och svaren blev ändå utförliga. 

Under analysen av det inhämtade materialet syns att många av våra intervjupersoner är oerhört 

positiva när de talar om Detroits framtid. Entreprenörerna i artikeln ”Gräsrötterna”, Carly 

Strachan i ”Det stora värvet” och Kari Smith i ”Drömfabriken” ser framtiden som väldigt ljus. 

Det har förmodligen att göra med den tidigare bevakningen av staden, journalister har skrivit 

negativt om Detroit och det vill de boende i staden motverka. De anstränger sig för att framhäva 

stadens positiva sidor. I ”Voicing the slum” skriver Gustafsson att en forskare som fått väldigt 

entydiga svar vid kvalitativa intervjuer med flera individer bör fundera på vad som kan ligga 

bakom. I bästa fall bör forskaren återvända till platsen, etablera ett större förtroende hos 

intervjupersonerna och utföra mer djupgående intevjuer (Gustafsson, 2012:94). I fallet med det 

här examensarbetet finns tyvärr varken ekonomiska medel eller tid för att göra så, men en 

återresa med ett bredare spektra av intervjupersoner hade kanske gett en mer splittrad – och 

korrekt – bild av hur invånarna i Detroit ser på stadens framtid. Det är svårt att tro att nästan alla 

de intervjuade är så odelat positiva, det måste finnas funderingar och tvivel någonstans. Den 

enda som egentligen uttrycker tvivel är journalisten Dan Austin, han förklarar att ett av stadens 

stora problem är dess yta.  

 

Det fjärde och sista steget inom den kvalitativa forskningen är vanligtvis det mest krävande: en 

analys av det inhämtade materialet. Inspelade intervjuer - på film eller bandare - är alltid att 

föredra. Om forskaren själv antecknar under intervjun skapas en onödig distraktion. 

(McCracken, 1988:43) 

 

Det var positivt att vara två personer vid alla intervjuer, då de kombinerade anteckningarna blev 

ganska utförliga. En annan positiv sak med att vara två personer var att varje intervju sågs från 

två olika håll. Något som den ena personen hade uppmärksammat, hade den andra inte ens tänkt 

på och vice versa. Under intervjun med journalisten Dan Austin användes telefonens bandare för 

inspelning, men det är den enda intervjun som spelats in. I efterhand lyssnade jag på den, och 

kvalitén är väldigt dålig. Vi mötte Austin på en bar, det var stimmigt och högljutt och det mesta 

han säger drunknar i bakgrundsljud. Intervjun med Allan Hill blev rörig; först utfördes den 

stående vid Packardfabriken, sedan körandes bil, sedan under rundvandring i hans församlings 

kyrka. Att försöka spela in honom med hjälp av telefonen hade inte varit effektivt, så under den 

intervjun var tillvägagångssättet med anteckningar det rätta. Samma sak gäller intervjun med 

Carly Strachan från Shinola – intervjun skedde medan hon visade klockfabrikens olika rum. Men 
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under flera av de andra intervjuerna hade det förmodligen varit enklare att spela in samtalen. I 

stället satte vi oss ner efter intervjuerna, jämförde anteckningar och intryck och gjorde analysen 

utifrån det. Det fungerade hyfsat, det stod klart vilka uttalanden vi tyckte var viktigast. I 

efterhand kan jag dock önska att vi hade spelat in alla intervjuerna. Om vi hade haft en riktig 

bandare hade förmodligen ljudkvalitén blivit bra. Då hade vi kunnat lyssna på intervjuerna när en 

viss tid gått och hittat nya vinklar och intressanta uttalanden. Om jag hade spelat in 

intervjupersonerna hade jag nog känt mig mindre stressad efteråt. Nu gick det trots allt bra, då de 

sammanlagda anteckningarna täckte upp. 

 
6 Källor 
 
En källa som är färgstark men också lite opålitlig är Allan Hill, boende i den nedlagda 

Packardfabriken. Under intervjun med honom berättade han diverse intressanta historier, både 

om sitt liv och staden Detroit. Han berättade fullt öppet om sitt tidigare långvariga 

alkoholmissbruk. Något som framgick vid intervjun var att Hill är troende kristen och aspirerar 

på att bli en missionär. Många av historierna han berättade var tydligt färgade av detta – han 

förklarade till exempel sitt tillfrisknande från grav alkoholism genom ett gudomligt ingripande. 

Torsten Thurén beskriver detta som en tendensiös källa, men understryker att alla källor nog har 

sina egna agendor – medvetna eller omedvetna. Att Hill var så öppen med sin agenda förenklade 

nästan källvärderingen, han fick stå för ett anekdotiskt berättande i stället för fakta. Hade han 

uttalat något fakta som var relevant för arbetet så hade det funnits tid att jämföra det mot en 

annan, oberoende, källa. Det var också av detta skäl som Kari Smith, ansvarig för 

Packardfabrikens renovering, intervjuades. Hennes uppgifter om fabrikens och stadens historia 

bekräftades av litteratur om Detroit, och ansågs därför trovärdig (Thurén, 1986:72).   

 

De personer från olika företag som uttalar sig i ”Gräsrötterna” kan ses som tvivelaktiga källor då 

deras självklara agenda är att marknadsföra sina företag. Självklart kommer de ge svar som 

reflekterar positivt på företagen. I ena delen av artikeln ligger dock fokus på personen Christian 

Birky, snarare än hans klädföretag. Han roll blir i egenskap av hemvändare som vill göra något 

innovativt. I intervjun med talespersonen för Empowerment Plan, Edgar Faler, försökte vi i vara 

så transparenta som möjligt med att företaget sponsras av klädmärket Carhartt. Björn Häger 

skriver att man ska vara särskilt vaksam: 

 

”… vid publicitet kring företags, organisationers eller myndigheters verksamhet, produkter eller 

andra arrangemang, så att ett otillbörligt gynnande inte sker.” (Häger, xxxx:283) 



Malin	  Johansson	  	   	   2015-‐05-‐24	  

	   11	  

 

Vi försökte ta fasta på detta under intervjuerna med företagarna, i efterhand kan jag se att det 

saknas kritiska frågor i intervjuerna. I ”Det stora värvet” ställdes dock ett flertal kritiska frågor 

till företaget Shinolas talesperson Carly Strachan. Hon ställdes mot väggen angående företagets 

marknadsföring, som av flera skribenter i stora tidningar beskrivits som oärlig. Varför det blev så 

i just den artikeln beror nog på att mest research bedrevs inför den intervjun. En vinkel fanns 

också: ifrågasättandet av Shinola som en hjälte. Tack vare det fanns en vaksamhet mot Strachan 

och det hon berättade om företaget.  

 

6:1 Fördelning etnicitet/kön bland källorna 
 
Innan projektet påbörjades fanns en önskan om en jämn fördelning gällande både etnicitet och 

kön bland intervjupersonerna, detta misslyckades dock på plats. Av de sex intervjuade är fyra 

män och endast två kvinnor, men vad värre är att alla av de som uttalar sig i artiklarna är vita. 

Enligt statistikbyrån United States Census Bureau bestod Detroits befolkning bestod 2010 till 

82,7% av svarta personer, och demografin uppges inte ha ändrats stort sedan dess (”State and 

county quickfacts”, www.census.gov). Det innebär att deltagandet i artiklarna inte alls är 

representativt för staden.  

 

I boken ”White” problematiserar Richard Dyer det faktum att vita personer sällan nämns i 

artiklar som diskuterar etnicitet. Det är bara icke-vita personer som figurerar i de texterna, vilken 

befäster bilden av vita personer som norm: 

 

”As long as race is something only applied to non-white peoples, as long as white people are not 

racially seen and named, they/we function as a human norm.” (Dyer, 2005:1) 

 
Att endast vita personer, de flesta tillhörande medelklassen, uttalar sig i frågor som rör svarta 

personer gör att de vita personerna får vara subjekt, och de svarta personerna reduceras till 

objekt. Det största problemet med artikelserien är att vita personer gång på gång får tala för 

svarta personer. Ett tydligt exempel är i intervjun med Dan Austin, då han förklarar hur det kan 

vara svårt att få personer som bor i Detroits utkanter att flytta in mot stadskärnan. Han berättar 

att många av dem som bor kvar utanför stadskärnan är svarta personer, vilkas äldre släktingar var 

de första som slog sig fria från slaveriet i den amerikanska Södern. De före detta slavarna tog sig 

norrut, till Detroit, och byggde sina första hus med sina egna händer. De husen är samma hus 
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som de yngre släktingarna bor kvar i idag – de band man har till sitt hus är därför oerhört starka, 

och man vill självklart inte flytta och låta huset demoleras.  

 

Förklaringen är tydlig och berättelsen stark, men ett stort problem är just att inte en av de 

personer det faktiskt berör får prata. Austin är journalist och specialiserad på Detroits arkitektur, 

byggnationer och stadsplanering, så att han övergripande berättar fakta är i sig inte problemet. 

Problemet ligger snarare i att det blir en väldigt generaliserande bild som presenteras: så här 

känner och tycker alla svarta i Detroits utkanter. Det kan helt enkelt inte stämma, då verkligheten 

alltid är mer nyanserad än så. Dessutom blir det, som Dyer diskuterar, en befästelse av den vita 

personen som norm och individ, som får tala för de svarta – ickenorm och grupp. Uttalandet är 

också problematiskt då det kommer från en medelklassperson, men handlar om arbetarklassen. 

Det Austin säger är att Detroits återuppbyggnad bygger på att de som redan har det absolut 

svårast i samhället (gällande klass och etnicitet) ska göra stora uppoffringar. En alternativ 

lösning eftersöks inte av oss som författare, vilket jag tycker försvagar artikeln.  

 
I Martin Gilens essä ”Poor people in the news”, som finns att läsa i antologin Class and News, 

ger han en kort historisk genomgång om hur svarta personer medverkar i amerikanska nyheter 

under andra halvan av 1900-talet. Han skriver att de antingen saknas helt, eller förekommer i 

historier som präglas av negativitet. Ett väldigt intressant fakta är att svarta – under de 

efterföljande decennierna efter 1960-talet – förekommer både flest och minst uppmätta gånger i 

nyheter som handlar om fattigdom. Flest rapporter om svarta och fattigdom uppmäts i 

amerikanska medier 1972 och 1973, då i samband med välfärddiskussioner. I tydliga ordalag 

skriver många nyhetsmagasin texter om fattiga, svarta personer som utnyttjar bidrag och välfärd, 

när de egentligen skulle kunna försörja sig själva. Men 1982 och 1983 är tonen i rapporteringen 

annorlunda. Ekonomisk recession drabbar USA, och rapporteringen om fattigdom blir genast 

mycket ”vitare”. Väldigt sympatiska fattigdomshistorier präglar nu nyheterna – vita familjer som 

förlorat allt gråter ut och får förståelse. Sammanfattningsvis har fördelningen svarta och vita 

bland USA:s fattiga egentligen inte ändrats under de här tio åren – men när media vill ha en 

syndabock verkar det finnas många fler svarta fattiga, och när läsaren ska känna sympati verkar 

det finnas många fler vita. (Heider, 2004:50) 

 

Gilen menar att fattigdom bland svarta vinklas som något de själva i allra högsta grad kan 

påverka, men bland vita som något som kommer utifrån och drabbar dem. När Detroit gick i 

konkurs flyttade ca två tredjedelar av stadens befolkning därifrån – rent krasst de som hade råd. 
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De som blev kvar var alltså till stor del de som hade ett litet ekonomiskt kapital. När man nu 

försöker rusta upp staden är tonen inte helt annorlunda. Fattiga, svarta personer kan förbättra sin 

situation – de måste helt enkelt bara flytta in till staden. Till Austins försvar nämner han att de 

flesta som bor i gamla hus i Detroits utkanter faktiskt inte ens skulle ha råd att köpa en ny bostad 

inne i staden. Ändå talar han om den eventuella flytten som en lösning.  

 

En fundering som återkommit under arbetet med det här projektet är hur man kan balansera upp 

den skeva bevakningen av Detroit – och framför allt stadens socioekonomiskt svaga områden. 

Många av de som intervjuas anser att bevakningen utifrån är missledande och inte representerar 

staden. De personerna är då vita och i nästan alla fall välutbildade, tillhörande medelklassen. Det 

ingen av dem tar upp är dock bevakningen av Detroit av media inom staden. För faktum är att 

det saknas röster från de utsatta områdena i bevakningen. Gustafsson beskriver hur man försöker 

lösa snarlika problem i Nairobi genom att starta upp ”community media” – media som 

produceras av och för personer i stadens utsatta områden. Till dessa kanaler värvar man personer, 

främst unga, som saknar utbildning och framtidstro. På så sätt ger man dem tre viktiga verktyg: 

erfarenhet och övning i medieproduktion, en meningsfull aktivitet och ett sammanhang att 

tillhöra (Gustafsson, 2012:267). Detta är en konkret lösning som skulle kunna fungera på fler 

ställen än i Nairobi, samma sak skulle kunna lyfta unga i Detroits eller Stockholms förorter. Om 

det fanns en kanal där de som bor i de utsatta områdena fick göra sig hörda på sina egna villkor 

skulle rapporteringen blir mer balanserad.  

 

7 Etik 

Ett rent journalistiskt dilemma som uppenbarade sig när materialet hade inhämtats och skulle 

jobbas igenom gällde främst artikeln ”Gräsrötterna”. Problemet med den artikeln var att den 

riskerade att blir alltför mycket marknadsföring för enskilda företag. Artikelns var tänkt som ett 

komplement till alla hyllande artiklar som utnämner fastighetsmiljardären Dan Gilbert till 

Detroits räddare. Det finns många som startar upp egna företag i Detroit och inte bara vill göra 

förtjänst, utan också göra något för att hjälpa andra i staden. De personer som intervjuades hade 

fina idéer och pratade entusiastiskt om dem, då är det lätt att ryckas med. Vi funderade på hur vi 

skulle skriva artikeln med en positiv ton, men utan att uppmana till konsumtion, och valde att 

lägga jobb på vinklingen. Som tidigare nämnt fick en del vinklas på personen Christian Birky, 

snarare än hans företag. Häger skriver att man ska vara försiktig gällande att skriva ut vad varor 

kostar och var de kan köpas i brödtexten (Häger, 2009:283). Vi fick laborera fram och tillbaka 

med brödtexten innan vi hittade en form som kändes bra. Empowerment Plans jackor kostar 100 



Malin	  Johansson	  	   	   2015-‐05-‐24	  

	   14	  

dollar styck, något vi tyckte lät väl billigt. Det var när vi ställde närmare frågor om hur det gick 

runt som Faler berättade att de sponsras till 95% av Carhartt. Vi kände att så länge vi var 

transparenta med det, skulle det inte vara problematiskt att rapportera om priset. Jackorna är inte 

heller något som går att köpa kommersiellt, utan köps in av kommuner och delstater och delas ut 

bland hemlösa. En annan etisk fråga som kom upp i samma intervju var den om vilka som kunde 

fotograferas. Det var fullt lagligt att fota i byggnaden, men när frågan kom upp bad Faler att vi 

inte skulle fota de anställda, utan fråga varje enskild individ om lov. De anställda är före detta 

hemlösa kvinnor, flera av dem vill inte ställa upp på bilder för journalister. Det kändes självklart 

att respektera det och bara fotografera själva arbetsplatsen.  

 

En annan fundering som kommit upp under resan är hur upplägget skulle presenteras för 

intervjupersonerna. I tullen på väg in till Detroit fick jag frågan av tulltjänstemannen vad mitt 

ärende i staden var: affärer eller nöjen. Jag svarade – då jag är medveten om hur amerikaner ser 

på inresande som ska utföra något slags arbete utan att ha tillstånd – att det var nöjen. Det kan 

ses som tvivelaktigt att ljuga om något sådant, men det var ett beslut som togs med det 

journalistiska arbetet i åtanke. För att få arbetsvisum hade vi varit tvungna att sälja in arbetet på 

förhand, vilket vi inte hade gjort. Jag har själv studerat i USA tidigare och sökt studentvisum. 

USA:s ambassad har en strikt bokningsprocedur vid ansökan om visum för arbete och studier, du 

bokar tid veckor i förväg för att sedan ta dig till ambassaden och faktiskt ansöka om visumet. Det 

här var något vi inte hade tid med, vårt arbete var redan något försenat på grund av att vi jobbat 

med Kuba-idén i första hand. Häger menar att en journalist ska följa lagar, men beskriver också 

hur det uppkommer situationer då journalisten kan göra en personlig avvägning och bryta mot 

lagen för reportagets skull och att det kan ses som etiskt fastän det inte är lagligt. Det här var en 

sådan situation. (Häger, 2009:290) 

 

 Vid intervjuerna presenterade vi dock arbetet som ett examensarbete för universitetet, och var 

öppna med att det skulle bli en artikelserie. Vi fick inga vidare frågor förutom vid ett tillfälle, vid 

intervjun med Carly Strachan från Shinola. Tidigare skrev jag om intervjun som den mest 

kritiska, kanske var det för att hon var den enda som fick obekväma frågor som hon också var 

den enda som ville veta mer om arbetet. Hon sa att om vi skulle bestämma oss för att publicera 

materialet i en tidning, ville hon inte vara den som försvarade Shinolas marknadsföring. Hon 

gjorde det dock gärna i arbetet som endast skulle visas upp i skolan. Tanken har varit från början 

att eventuellt sälja materialet någonstans, men vi valde att inte säga det till henne, och kom i 

stället överens om att ifall vi försöker sälja det så kontaktar vi Carly igen och tar uppgifterna till 
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en pressansvarig som får svara på frågorna. Häger skriver att det inte är förbjudet att undanhålla 

vissa uppgifter, så länge man inte ljuger om att man besitter en myndighetsposition (Häger, 

2009:290).  

 

8 Genre och stilistik 

För arbetet valde vi formen featurereportage. Det saknas ett bra svenskt ord för att beskriva den 

sortens längre reportage som inte är renodlade nyhetstexter, som personporträtt eller 

resereportage. Ett reportage är ofta en mer omfattande text, som beskriver en resa, ett 

händelseförlopp, ett fenomen eller en person. Texten i sig kan vara mer personlig, och ha ett 

personligt tilltal. (Häger, 2009:415-416) 

 

Artikelserien är tänkt att publiceras i ett magasin med fokus på samhälle och populärkultur. 

Anledningen till att vi skrev i featureform är att det kändes mest passande i relation till ämnena 

vi skulle behandla. I ”Reportage – att få fakta att dansa” menar Anders Sundelin att en skillnad 

mellan en ren nyhetstext och ett featurereportage är att nyhetstexten kan skrivas från redaktionen, 

men reportaget kräver att skribenten är på plats (Sundelin, 2008:15). Redan i Sverige, då vi 

hörde talas om Allan Hill, visste vi att vi ville göra ett personporträtt av honom, vi visste också 

att händelseförloppet som lett upp till Detroits konkurs var något vi ville skriva om. De två 

resterande artiklarna passade också i featureform, den ena beskriver ett fenomen: 

mediebevakningen av Detroit och dramaturgin i den. Den andra beskriver ett annat fenomen: 

unga företagare som vill hjälpa utsatta personer i Detroit. Artiklarna skulle sammanlagt vara 6 

000 ord, något som även det talade för att använda featureformen, som vanligtvis är längre än 

nyhetstexten. att en nyhetstext ska kunna strykas bakifrån, det viktigaste ska stå allra först i 

artikeln. Reportaget å andra sidan kan byggas på flera olika sätt och poängen behöver inte 

komma allra först, kanske kommer den sist, kanske kommer den inte alls (Sundelin, 2008:14). 

Även detta talade för reportageformen för vårt arbete – som skrivet tidigare är inte vinklarna 

solklara i alla artiklar.  

 

Språket är tyvärr inte helt konsekvent genom hela arbetet, då olika delar skrevs av olika 

personer. Jag skrev ”Det stora värvet” själv och Christoffer skrev nästan hela ”Drömfabriken” 

själv. Artikeln ”Gräsrötterna” samarbetade vi med. Vi valde att vara varandras redaktörer, och i 

det arbetet blev det tydligt att vi har olika stilistik. Min är mer avskalad och rak och Christoffer 

skriver mer målande. Jag tycker ändå vi fick ihop arbetet fint till slut, jag tror också fördelningen 

av artiklarna var gynnsam. Artikeln om Packardfabriken bygger egentligen inte på någon stark 
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vinkel, utan är en berättelse om en plats. I en sådan artikel är det nog bra att vara beskrivande 

och ge läsaren en bild av miljöerna man rör sig i, annars blir det lätt tråkigt. I ”Det stora värvet” 

ville jag ha en vinkel och då passade min stilistik bättre. En av mina svagheter som skribent är 

nog att jag inte gärna breder ut mig i miljöbeskrivningar, utan vill ta läsaren vidare i själva storyn 

så snabbt som möjligt. Det blir tydligt i en del i ”Drömfabriken” som är skriven av mig:  

 

”Företaget hon jobbar för heter Arte Express och är ursprungligen spanskt. Entreprenören 

Fernando Palazuelos grundidé är enkel: att omvandla ruffiga områden till trevliga områden. 

Genom att renovera hus i ett område med mycket droger och kriminalitet, och se till att 

företag ville hyra in sig där, lyckades Palazuelo rusta upp ett par kvarter i Lima. Efter sex år i 

Perus huvudstad hörde han om Detroit, staden som gått i konkurs, och blev nyfiken. Under ett 

möte med dåvarande arkitekthistoriestudenten Kari Smith bestämde han sig. 

 

Ruinen utanför fönstret har länge legat som en påminnelse om Detroits nedgång. Här har 

kroppar dumpats, här har droger sålts. Hit har skattletare kommit och tagit med sig all metall 

de kunnat bära. Men nu ska byggnaden få nytt liv. Kari Smith pekar på ett våningsplan. 

 

– Där har redan ett konstgalleri hyrt in sig, de flyttar in så fort vi renoverat klart. Vi har 

också stadig kontakt med Detroits symfoniorkester. Vi hoppas att Packardfabriken ska 

fyllas av företag och kultur, säger hon.” 

 

Här skulle man kunnat bre ut sig mer – kanske beskriva närmare. Orsaken till att det känns 

främmande för mig är förmodligen för att jag mest skrivit kvällstidningstexter, som ska vara 

rappa och informativa. Jag och Christoffer kompletterade varandra under arbetet genom att 

jag kunde korta vissa delar i hans text och han kunde uppmuntra mig att lägga mer tid på att 

smycka ut min. Jag eftersökte en stil i arbetet som gör att läsaren sugs in i texten, utan att 

skribenten för den sakens skull skriver läsaren på näsan. Något jag personligen har mycket 

svårt för (i annat än skönlitterära texter) är när skribenter skriver ut konkret vilken känsla 

intervjupersonen har i en viss stund. Då tycker jag att det är snyggare rent stilistiskt att lyckas 

förmedla den känslan genom att beskriva intervjupersonens kroppsspråk eller liknande. En 

person som jag tycker är stilistiskt begåvad är journalisten Matilda Gustavsson, som bland 

annat skrivit ett hyllat personporträtt av Kristina Lugn i Dagens Nyheter (DN 2014, ”Kristina 

Lugn – det sista geniet”). I artikeln skriver Gustavsson inte om hur Kristina Lugn är – utan 
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vad hon gör och säger. Gustavsson tar själv plats i reportaget, hon blir som en spegel för 

Lugns person (eller persona). 

 

“Utanför arbetsrummet på Dramaten ligger den sista snön. Vi går ut och röker ihop 

under samma bleka himmel. Kristina Lugn frågar hur jag kan få skriva för DN 

– Du måste ha gjort nåt rätt. 

 

Hon möter inte förbipasserandes blickar och noterar att hon och publiken börjat byta roller 

med varandra. De söker hennes kontakt; hon tittar bort.” 

 

Personporträtt kan lätt bli ganska platta – någon möter någon på en café och får höra en 

livshistoria. Gustavssons berättelse är naken, Kristina Lugn går inte att få tag på, hon är 

otrevlig, hon är lynnig, hon är fängslande. Som en riktig människa snarare än en schablon i en 

söndagsbilaga. Detta tänkte jag på när jag agerade redaktör för Christoffers personporträtt av 

Allan Hill. Jag bad honom beskriva det han själv observerade snarare än att berätta hur Allan 

Hill tänkte och kände.  

 

9 Avslutande diskussion 

Att göra ett reportage utomlands – komplett med foto, intervjuer och layout – är en erfarenhet 

jag är glad att jag har i efterhand. Det var väldigt mycket mer jobb än jag trodde att det skulle 

vara, det kämpigaste var inte själva det journalistiska arbetet, utan alla praktiska detaljer. Hitta 

boende, hitta hyrbil, söka folk, hålla humöret uppe de dagar man var helt slut. Det var också 

både bra och mindre bra att vara två personer som arbetade tillsammans. Det gynnade arbetet 

att bolla idéer med någon och diskutera materialet, samtidigt har man olika åsikter om hur 

saker ska göras och det skapar konflikter. Jag ser det som en bra övning inför framtiden – jag 

räknar med att behöva argumentera för mina egna idéer med redaktörer och kollegor.  

Det stora problemet som jag ser det är att arbetet är obalanserat när det gäller 

intervjupersonerna. I slutändan kan jag inte tro att det skulle varit så svårt för oss att ha fler 

kvinnor och icke-vita personer som intervjupersoner. Det handlar nog framför allt om 

förarbete – vi var i många fall glada för varje person som tackade ja till att träffa oss och 

reflekterade inte över ifall vi skulle leta efter någon annan, för att få spridning gällande klass, 

kön och etnicitet. Det hade gynnat arbetet om vi hade intervjuat en mer spridd skara 

människor. Nu är alla som uttalar sig ganska lika varandra, gällande position i samhället. De 
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vita företagare som i våra texter beskriver Detroit som Vilda Västern, och sig själva som 

modiga nybyggare, bortser från sina egna privilegier. Nästan alla har en universitetsutbildning 

och ett kulturellt kapital som de fattiga i förorterna inte besitter. Vetskapen om och tron på att 

man faktiskt förtjänar ett bra liv måste ju komma någonstans ifrån. För en ung person som 

inte föds in i medelklassen är en högre utbildning absolut ingen självklarhet, framför allt inte i 

USA, där college kostar. Detta var, som tidigare nämnt, inte tanken från början. Det är en 

lärdom från examensarbetet, något som kommer få väldigt mkt mer uppmärksamhet i 

framtida projekt.  

Det resonemanget, i kombination med min vetenskapliga teori-del, visar på ett problem. Inom 

den ontologiska konstruktionismen fastslås ju att det inte finns någon absolut verklighet – 

men en intersubjektiv värld. Genom att beskriva den världen hamnar vi som journalister så 

nära sanningen som möjligt. Om jag inte läst så mycket teori som jag faktiskt gjorde är jag 

inte säker på att jag hade reflekterat lika mycket över urvalet av intervjupersoner i arbetet. Då 

jag hade med mig tankesättet om den intersubjektiva världen, funderade jag på om det var den 

världen vi beskrev. Klart är att större delen av rapporteringen om Detroit förmodligen inte 

stämmer överens med bilden av staden som delas av  den stora majoriteten svarta personer 

som saknar representation i de flesta texter. Ändå är det en bild som är sann för våra 

intervjupersoner. För dem är det verkligheten. Detta är förvirrande för mig: finns det små 

världar/verkligheter inom den större verkligheten? Jag är övertygad om att det finns ett större 

sammanhang, och att bilden av Detroit vi fått beskriven bara är en del i det sammanhanget. 

Men mer tid för att söka upp andra källor hade vi fått en helhetsbild och kommit närmare den 

intersubjektiva verkligheten för majoriteten av befolkningen – inte bara de priviligierade. 

Ett annat problem som jag lärt mig av är det med företagen vi intervjuade för artikeln 

”Gräsrötterna”. Deras historier var väldigt medryckande och de pratade mycket om goda 

intentioner och att ge något till samhällets svaga. Jag trodde nog att vi ändå skulle lyckats 

hålla oss mer kritiska än vi gjorde. Det är något jag kommer tänka på nästa gång jag ska 

intervjua en liknande person. Entusiasm smittar väldig lätt.  

Jag har fått upp ögonen för featurereportage – det är en utmaning att skriva informativa 

artiklar som samtidigt berättar en historia. Jag planerar att fortsätta skriva längre artiklar vid 

sidan av mitt jobb, ju mer jag skrivit desto närmare har jag kommit en stilistik som jag känner 

mig bekväm med. Under arbetets gång har jag skrivit korta anteckningar om intervjuer, idéer 

och problem i arbetet. Det har förenklat arbetet med reflektionen mycket, då jag hade glömt 
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flera av sakerna jag skrivit ner. Tidigare har jag egentligen inte dokumenterat mitt eget arbete 

på det sättet, men det underlättade väldigt mycket. Tankar är ofta röriga, det blir tydligare i 

text om de idéer man har är bra eller ej.  
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