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Abstract 
Det senaste året har hela världen på olika sätt berörts av en pågående flyktingkatastrof 

som resulterat framförallt av kriget i Syrien. Fler människor än någonsin söker asyl i 

Sverige och svenskarnas engagemang för att hjälpa har synts i både traditionella och 

sociala medier. Detta är dock inget nytt fenomen. Sverige stod inför en liknande 

situation under åren 1939-1945 när tiotusentals finska barn togs om hand av svenska 

fosterfamiljer.  

 

Reportaget De finska krigsbarnen beskriver fenomenet med de finska krigsbarnen och 

visar på de likheter som finns med dagens situation. Reportaget består utav tre olika 

delar: två dokumentärfilmer i tre delar vardera, kallade Armos resa respektive Irjas 

resa. Till dessa hör även en kortare artikel som presenterar förflyttningen av de finska 

krigsbarnen under andra världskriget och förklarar varför denna händelse är relevant 

än idag. I filmerna får man lära känna Christer (Armo) Faberstedt och Irja Olsson som 

båda kom till Sverige som krigsbarn för drygt 70 år sedan. 

 

Utöver det journalistiska arbetet tillkommer även denna reflektionsrapport där 

författaren reflekterar över sina erfarenheter från arbetsprocessen. 
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Bakgrund0
 

Grunden för detta examensarbete är förflyttningen av de finska krigsbarnen under 

andra världskriget. Mellan åren 1939 och 1945 flyttades över 70 000 barn från 

Finland till Sverige. Fenomenet har ibland kallats för världens största 

barnförflyttning. (Lagnebro, 1994) 

 

Förflyttningen av finska barn började redan under de inledande krigsåren. 

Engagemanget bland svenskarna var mycket stort. Förutom de tusentals hushåll som 

ställde upp som fosterfamiljer var även organisationer såsom Röda korset, 

Frälsningsarmén och Sveriges Lottakårer engagerade. (Lagnebro, 1994) 

 

Krigsbarnen mötte olika öden beroende på när de kom till Sverige. Vissa skickades 

fram och tillbaka flera gånger medan andra stannade under en längre period. Runt  

15 000 barn blev kvar i Sverige (Kavén, 1994). Oavsett var barnen tog vägen senare i 

livet fick flytten och separationen från familjen psykologiska följder. Skuldkänslor, 

separationsångest och en känsla av rotlöshet är några av de vanligaste effekterna som 

funnits hos finska krigsbarn (Lagnebro, 1994). Dessa känslor är dock inte specifika 

just för de finska krigsbarnen utan visar sig även idag hos krigsbarn från andra länder 

- framförallt hos ensamkommande flyktingbarn (Hjern, 2006-2007) (Derluyn, I. & 

Broekaert, E., 2007). 

 

Idag, vid årsskiftet 2015/2016 kan hela världen se tillbaka på ett år där krig och flykt 

stått i fokus. Sverige har under det gångna året tagit emot drygt 160 000 asylsökanden 

– nästan en fördubbling jämfört med 2014 (Migrationsverket, 2015).  

 

Med bakgrund av dagens flyktingsituation har jag valt att berätta historien om de 

finska krigsbarnen ur ett mikroperspektiv genom att göra personliga porträtt. Detta för 

att få detaljer och känslomässiga beskrivningar som kan skapa igenkänning och 

beröra. Min teori är att känslor är allmängiltiga och bestående, oberoende av tid och 

ursprung vilket gör det möjligt att dra paralleller mellan dåtid och nutid. Jag har 

zoomat in på två personer som varit finska krigsbarn – Irja och Christer (pojknamn 

Armo) – och återberättar deras livsöden. Irjas berättelse beskriver resan till Sverige 
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och hur den påverkat hennes liv. Christers historia beskriver hans engagemang för 

mottagandet av flyktingar idag vilket är ett resultat av hans bakgrund som krigsbarn. 

 

Dessa två berättelser gör att publiken får en inblick i vad som hände för drygt 70 år 

sedan och hur likt det är vad som händer idag. Irjas och Christers berättelser påminner 

om vad ett flyktingbarn går igenom och hur man kan hantera allt vad det innebär. 

Även om mottagandet är varmt och görs med största omtanke är den oro och vilsenhet 

som uppstår hos ett barn som flytt oundviklig. Dessa känslor kommer att prägla 

livsöden och kräver att omgivningen kan hantera dem. 

 

I skapandet av detta arbete har jag behövt sätta mig in i ämnet på olika nivåer. Den 

högsta och mest allmänna nivån har jag fått genom att göra research på Kungliga 

biblioteket samt på nätet. Parallellt med detta har jag hållt mig uppdaterad om dagens 

flyktingsituation. För att komma ner på de lägre mer detaljerade nivåerna har jag gjort 

tre personliga intervjuer. Dessa intervjuer var längre och gjordes med Irja Olsson, 

Christer Faberstedt och Sinnika Ortmark. 

 

Reportaget kommer förmodligen att publiceras i Svenska Dagbladet i form av ett 

inledande reportage som kickar igång en efterlysning av fler krigsbarns berättelser. 

Av resultatet som efterlysningen genererar är förhoppningen att kunna göra ett större 

databasjobb om flyktingströmmar genom tiderna. 
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Ämnesval0
 

När jag i augusti 2015 kom tillbaka till JMK var det efter tre år av andra studier och 

inställningen att slutföra min examen. Jag hade inget större engagemang eller intresse 

för journalistyrket även om jag själv är en stor konsument av journalistik. I den 

inledande kursen Storylab 1 fick klassen samsas om ett antal historiska händelser som 

skulle berättas på ett nytt sätt. Jag fick till slut ett ämne jag inte visste något om – de 

finska krigsbarnen. Ju mer jag läste på om ämnet och diskuterade med klasskompisar 

blev det tydligt att det fanns många likheter med berättelser från den pågående 

flyktingkatastrofen. Det kändes därför direkt relevant att berätta historien om de 

finska krigsbarnen och dra paralleller till idag. Den inledande frågeställningen blev att 

undersöka vad man kunde dra för lärdomar av de finska barnens upplevelser. 

 

Till terminens andra kurs Storylab 2 och detta examensarbete hade jag från början 

planer på att skriva om min fars hemland Nicaragua. Jag ville göra en personlig 

berättelse om Nicaraguas revolution i ett format liknande Snow Fall (Branch, 2012) 

med filmade intervjuer, grafik, bildspel och ljudupptagningar. Under Storylab 1 hade 

jag dock hunnit fastna för storyn om de finska krigsbarnen. Jag blev berörd av 

intervjupersonernas berättelser och fascinerades av hur nära och relevanta de kändes.  

 

Under  Storylab 1 samarbetade jag med en grupp kth-studenter som hade 

”overcoming short attention span” som ledord för sitt projekt. Människans försämrade 

förmåga att fokusera har blivit ett utbrett fenomen, vilket är ett resultat av att vi lever 

ett allt mer digitalt liv (Microsoft Research, 2015). Detta kändes speciellt relevant för 

mitt ämne – en historisk händelse från andra världskriget som tidigare berättats på 

traditionella sätt. Berättelsen om de finska krigsbarnen skulle lätt kunna kännas 

daterad och ointressant, varför det kändes viktigt att fånga människors 

uppmärksamhet dels genom berättarmetoden men framförallt genom att göra en 

koppling till dagens situation. Jag visste efter mina intervjuer att berättelsen som 

sådan kunde beröra de flesta. Utmaningen blev istället att vrida om ämnet så att det 

känns relevant idag och därmed försöka fånga människors uppmärksamhet och 

behålla den.  
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Den0historiska0faktorn0
En faktor som motiverade mig att välja mitt ämne var betydelsen av att minnas 

historiska händelser. I blogginlägget Varför är historia viktigt? beskriver Dick 

Harrisson 6 anledningar till att inte glömma vår historia. Han skriver till exempel att 

”historia är en reservoar av mänskliga erfarenheter”. Med det citatet menar han att 

historia bär på människors utsagor och beteenden från alla tider, såväl positiva som 

negativa. Genom att ta del av dessa erfarenheter kan vi lära oss och göra bättre ifrån 

oss idag. Harrisson menar också att ”historia lär oss att ta ansvar” eftersom 

människors ageranden påverkar historien. I den sista punkten beskriver Harrisson hur 

historia bidrar till att stärka vår identitet och förklarar varför världen ser ut som den 

gör. (Harrisson, 2012) 

 

I skenet av den pågående flyktingkatastrofen är det lätt att glömma den historia som 

Sverige faktiskt har av att ta emot flyktingar (Harrisson, 2015). Det känns därför 

viktigt att ta upp historiska händelser och försöka skapa förståelse för hur det hänger 

ihop med vad som händer idag. Att minnas vad våra förfäder gått igenom kan 

inspirera oss att agera på liknande sätt idag. 

 

Nyhetsvärdering0
Sett från ett nyhetsperspektiv kan man värdera berättelsen om de finska krigsbarnens 

nyhetsvärde. Grunden för många av de nyare modellerna för nyhetsvärdering är Henk 

Prakkes grafiska modell från 1969. Den må vara gammal och långt ifrån heltäckande, 

men tar trots det upp viktiga grundläggande argument som används inom 

nyhetsvärdering. Enligt Prakke värderas en nyhet baserat på dess tidsmässiga, 

rumsliga och kulturella avstånd till publiken. (Weibull & Wadbring, 2014)  

 

Enligt Prakkes modell skulle nyheten om de finska krigsbarnen uppfylla både ett 

rumsligt och kulturellt kort avstånd. Det tidsmässiga avståndet är dock långt, vilket i 

detta fall överbryggs genom kopplingen till dagens situation.  

 

Prakkes tre kriterier för nyhetsvärdering kan översättas till kriterier för vad publiken 

anser vara intressant. Dagens flyktingsituation har definitivt en tidsmässig och 
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rumslig närhet. Dock är det kulturella avståndet stort i och med att få svenskar kan 

relatera till krig, flykt och den kultur som många av de flyende kommer ifrån. Att 

kombinera de finska krigsbarnen med historien om dagens flyktingar är min teori att 

man kan skapa empati och minska det kulturella avståndet. Detta på grund av att både 

dagens och dåtidens historier lyfter känslor som är universella – ovisshet, ensamhet, 

att bli lämnad av sina föräldrar, eller att som förälder lämna iväg sitt barn. 

 

Tidigare0forskning0
Det räcker med en snabb sökning på google eller i universitetets bibliotek för att 

konstatera att det både forskats och skrivits otaliga artiklar om de finska krigsbarnen. 

Parallellen till idag har även den dragits, om än på ett ganska kortfattat sätt (Lapidus, 

2015; Huhta & Mäkitalo, 2013). Det som är unikt med mitt reportage är syftet att 

beröra genom att berätta den lilla berättelsen. Vi har ofta fått makroperspektivet och i 

en del fall personliga vittnesmål. Men mikronivån och individens berättelse har inte 

framhävts i det format jag använder. Formatet i sig blir unikt för denna typ av 

berättelse då det är kort och producerat för att vara lättillgängligt på nätet och i sociala 

medier. 
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Undersökningsmetoder0
 

Mina tankar kring undersökningsmetod har skiftat utifrån hur idén om reportaget 

förändrats under arbetets gång. I den inledande fasen var idén att göra ett stort antal 

mindre porträtt av finska krigsbarn. Visuellt var det tänkt som ett rutnät eller ett 

bildspel där man skulle kunna klicka på ett porträtt och få personens historia i ett kort 

format. För att genomföra detta hade en metod av mer kvantitativ karaktär varit 

lämplig, exempelvis en enkät med fem frågor som alla de porträtterade skulle svara 

på. Beroende på mängden intervjupersoner hade detta även gett möjlighet att visa upp 

enkel statistik om denna grupp, som därefter skulle kunna ställas emot den större 

statistik som finns. Detta format hade dock gett mer av ett makroperspektiv vilket var 

tvärtemot vad jag ville berätta – något unikt från varje person. Idén övergick till att 

försöka hitta ett starkt citat från varje persons historia och baserat på detta skapa det 

stora rutnätet. För att kunna få fram dessa citat skulle metoden behöva gå mer åt det 

kvalitativa hållet i form av längre intervjuer. 

 

Jag började boka in intervjuer som blev runt 40-60 minuter långa. Intervjuerna 

genomfördes över telefon eftersom intervjupersonerna befann sig på spridda platser 

runt om i Sverige. Rent intervjutekniskt jobbade jag med att försöka få 

intervjupersonerna att prata själva, eftersom det var deras personliga berättelse jag 

ville åt. Således blev intervjuerna av varierande längd och de fick också olika fokus 

beroende på intervjupersonens val av inriktning. Citatet ”…de bästa frågorna de hörs 

inte” (Häger, 2009) var något jag repeterade för mig själv under intervjuerna. I flera 

fall gav det god effekt då intervjupersonen slutade prata och efter en stunds tystnad 

spann vidare på egen hand.  

 

Ett flertal gånger under samtliga intervjuer berättade intervjupersonerna om 

upplevelser som gjorde dem mycket känslosamma. Detta försökte jag hantera genom 

att kliva tillbaka, ge dem en paus och låta dem fortsätta när de kände sig redo. De få 

frågor jag ställde under intervjuerna var av karaktären ”Hur gick det till?”, ”Hur 

kändes det?” och ”Vad hände sen?”. Mitt syfte var hela tiden att låta intervjupersonen 

styra berättelsen och min roll var att bromsa upp eller välja att utveckla vissa saker 
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mer, såsom Björ Häger även beskriver i sin krönika Var metodisk vid intervjuer 

(Häger, 2013). Alla tre intervjupersoner var tillmötesgående och berättade i olika 

grader personligt och detaljerat om sina upplevelser. Det ska dock tilläggas att jag 

kontaktade ytterligare tre personer för intervjuer som inte återkommit till mig, vilket 

visar på ämnets känslighet.  

 

Intervjuerna var i högst grad icke vetenskapliga. För reflektionens skull har jag dock 

valt att översätta dem till vetenskapliga termer. Intervjuerna var enligt kvalitativ 

metod öppna och semistrukturerade på gränsen till ostrukturerade (Patel & Davidson, 

1994). Respondenten fick indirekt i uppgift att styra och följdfrågorna var relativt 

spontana även om de var liknande i samtliga intervjuer, vilket gjorde att de blev mer 

ostrukturerade. Dock var frågeområdena inte okända för varken mig eller 

respondenten vilket gav intervjun mer av en semistrukturerad karaktär (Patel & 

Davidson, 1994). Samtliga intervjuer inleddes med att jag bad intervjupersonen 

berätta om sina upplevelser från början. Detta gjorde att intervjuerna följde en naturlig 

kronologi som inleddes där intervjupersonen valde att börja sin historia. Kronologin 

som sådan var inte planerad utan snarare ett resultat av att intervjupersonen började 

berätta om en händelse och därefter fortsatte berätta i en naturlig ordning (Häger, 

2013). 

 

 



De finska krigsbarnen  Teresa García 

! 11!

Källor0och0källval0
 

Arbetsprocessen0
För att förstå mitt val av källor är en beskrivning av arbetsprocessen nödvändig då 

beslutet att rikta in mig på vissa källor växte fram i takt med idén om det slutliga 

reportaget. 

 

Innan jag genomfört mina intervjuer var jag fortfarande osäker på hur reportaget 

skulle se ut. Valet stod mellan att göra många små porträtt eller några få lite större. 

När de tre intervjuerna avslutats beslöt jag att börja med att skapa ett porträtt som 

slutprodukt i Storylab 1. Till exjobbet valde jag sedan att gå vidare med samma 

historia och göra ytterligare ett porträtt. Därmed blev valet att göra få men större 

porträtt. Anledningen till detta var att intervjuerna resulterat i berättelser som berörde 

och engagerade mig. Intervjupersonerna delade med sig av detaljer och känslor som 

gjorde deras historier oerhört levande, något jag ville försöka mig på att förmedla. 

Deras berättelser var unika i sin helhet eftersom de gav både den rena faktan - vad 

hände och hur gick det till - och dessutom den personliga upplevelsen.  

 

Jag valde att stanna vid två porträtt för att kunna hålla tidsramen och fokusera på att 

göra mina reportage så bra som möjligt. De valda karaktärerna blev Christer och Irja. 

Dessa två valdes som huvudsakliga källor då de både hade en tydlig nisch i sina 

historier och dessutom var detaljrika och målande i sina beskrivningar. Irja berättade 

om sin resa från Finland till Sverige på ett levande sätt. Christer å andra sidan 

berättade om sin brokiga uppväxt som resulterat i att han engagerat sig för 

mottagandet av flyktingar idag. Tillsammans gav dessa två karaktärer både 

beskrivningen av hela fenomenet och händelseförloppet samt anknytningen till dagens 

situation.  

 

Den tredje intervjupersonen Sinnika valdes bort av olika anledningar. Dels var 

intervjun den minst detaljrika av de tre och hennes historia skiljde sig inte nämnvärt 

från Irjas i händelseförloppet. Intervjun med Sinnika var även den kortaste och jag 

upplevde det som svårt att få henne att utveckla sina svar. Det var även den intervjun 
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där intervjupersonen styrde minst och där jag var tvungen att ställa specifika frågor 

för att få fram information. Vad detta berodde på kan jag endast spekulera i. Kanske 

kände hon inte tillräckligt med förtroende för mig? En anledning kan även ha varit att 

jag inte förberett henne på vad för typ av reportage jag skulle göra och därmed vilken 

typ av information jag ville ha. Detta visste jag inte heller själv vilket hindrade mig 

från att ta kontroll och styra intervjun för att få den information jag behövde.  

 

Utöver de tre genomförda intervjuerna hade jag även en fjärde inbokad med en 

släkting till en nära vän. Denna intervju valde jag dock att avboka av två anledningar. 

Dels hade jag tillräckligt med material från Irjas och Christers intervjuer. Dessutom 

visste jag inte hur denna persons historia såg ut, om den hade en tydlig och egen 

vinkel som passade in i reportaget. Slutligen hade det eventuellt kunnat resulterat i en 

del svåra etiska avvägningar på grund av att jag har en nära relation med 

intervjupersonens barnbarn. 

 

En0av0tusentals0berättelser0
Över 70 000 barn evakuerades från Finland till Sverige under krigsåren, varav 15 000 

stannade kvar efter krigets slut – hur kan två personers historier anses vara 

representativa för alla dessa människor? 

 

Antalet livsöden är lika många som det fanns barn, vilket gör det omöjligt att berätta 

en helt objektiv version av ett finskt krigsbarns upplevelse. Jag har valt att se mina 

porträtt som stickprover ur en större mängd data. Irjas och Christers berättelser är 

exempel på vad som kunde ha hänt ett finskt krigsbarn. Dessutom bär deras 

berättelser på allmängiltiga element som finns hos många av de andra barnens 

berättelser (Lagnebro, 1994; Kavén 1994). 

 

Övriga källor har bestått av avhandlingar, forskningsrapporter, utdrag från 40-talets 

dagstidningar i Kungliga bibliotekets arkiv, samt intervjuer och vittnesmål från 

dagstidningar och medier under de senaste 10 åren. 
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Anpassning0till0publik0och0genreval0
 

Målgruppen0
Den tänkta publiken till reportaget var från början personer liknande mig själv – 

mellan 20 och 30 år, med ett intresse för samhälle och människor, en strävan efter att 

vara allmänbildad men också en önskan att bli berörd. Denna grupp människor tillhör 

även Generation Y, som består av alla som idag är mellan cirka 15 och 35 år. 

Generation Y har vuxit upp med internet som en ständigt närvarande del av livet och 

på senare år även sociala medier (Svenska Dagbladet, 2012). Denna digitala livsstil 

har visat sig påverka människans förmåga att fokusera på en uppgift och även gjort 

oss mer lättdistraherade i digitala miljöer (Microsoft Research, 2015). Detta gäller 

framförallt den yngre halvan av generation Y som visat sig mer beroende av teknologi 

(Microsoft Research, 2015). Detta skulle även kunna tänkas ha ett samband med 

generation Ys tendens att vara ombytliga och testa nya stilar och identiteter (Svenska 

Dagbladet, 2012). 

 

Generation Y är även mycket kritiska mot reklam och tilltalas därför av budskap som 

framförs genom en dialog där mottagaren får vara involverad och inte en monolog där 

avsändaren använder envägskommunikation för att nå sin målgrupp (Svenska 

Dagbladet, 2012). Här blir begreppet consumer co-creation intressant att ta upp som 

ett sätt att föra just en dialog med sina konsumenter eller sin publik. Consumer co-

creation innebär att konsumenter blir medskapare till produkter, kampanjer eller 

liknande genom att de bjuds in till engagemang genom exempelvis sociala medier 

(Hardy, 2011). Begreppet används främst inom affärsvärlden men kan också 

översättas till journalistiken. Dels har co-creation-kulturen gjort att konsumenter 

hellre vill vara engagerade medskapare än passiva konsumenter av information. 

Dessutom kan publiken numera spela en viktig roll i exempelvis nyhetsrapportering 

genom att tipsa om källor, dela, kommenterna och så vidare. 

 

Val0av0berättarmetod0
Jag valde att göra mitt reportage i ett filmformat som blandar rörlig bild, stillbilder, 

textrutor samt ljud. Den initiala idén var att filmen skulle kunna ses utan ljud, varför 
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textrutorna infördes. Detta påminner mycket om kinograms vilket var en form av 

nyhetsreportage som gjordes under stumfilms-eran där man växlade mellan textrutor, 

bilder och rörlig bild (Montgomery, 2015). Kinograms har idag återuppstått i en ny 

form som framförallt ses i nyhetsflödet på Facebook. Aktörer som AJ+ och Insider 

skapar korta videos med text och bild som enkelt kan ses utan att tittaren behöver slå 

på ljudet. Tanken är dock att det visuella ska väcka tittarens intresse och få den att 

vilja stoppa i hörlurarna. 

 

För att locka den lättdistraherade målgruppen valde jag att försöka skala bort så 

många element som möjligt i mitt berättande. Detta för att tittaren skulle bli tvungen 

att fokusera, börja använda sin egen fantasi och bli mer känslomässigt involverad i 

filmen. Jag valde bort rörlig bild och det klassiska intervjuklippet där personen pratar 

in i kameran. Ljudmässigt valde jag bort intervjupersonens röst och lät istället citaten 

ackompanjeras av bilder och ljudeffekter. Ljudeffekterna hjälper tittaren att väcka 

fantasin och börja bygga upp egna miljöer som går bortom stillbilderna i videon. Av 

samma anledning valde jag även att ha vit text på svart bakgrund för att få citaten och 

budskapen i texten skulle få stå i centrum. 

 

Detta reportage gjordes med syftet att kunna publiceras och delas i sociala medier. I 

en undersökning av NewsWhip beskrivs vad de mest delade videoklippen på 

Facebook har gemensamt (Cocoran, 2015). De mest delade klippen är korta, oftast 

runt en minut och kan ses utan ljud. Filmerna i mitt reportage är 2-3 minuter långa, 

vilket är längre än snittet. Dock är de så pass korta att man hinner se dem under en 

kortare tåg- eller bussresa. NewsWhip skriver även att ”talking heads are out” och att 

visuellt vackra tilltalande bilder och rörelse är viktigare. Detta har jag försökt uppnå 

genom att undvika ”talking heads” och istället visa personliga och starka fotografier. 

Jag har även försökt i den mån det varit möjligt utifrån mina tekniska kunskaper att 

skapa rörelse i bilderna samt förlänga eller förkorta pauser mellan bilder och textrutor 

för att skapa rörelse och driv. 
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Stilistik0
 

Texterna0
Som tidigare beskrivits är den tänkta målgruppen lättdistraherad och har svårt att hålla 

fokus i just de kanaler jag valt att rikta in mig på. En person som valt att läsa en bok 

till exempel har gjort ett medvetet val att fokusera på texten under en viss tidsperiod. 

Däremot har en person som surfar runt på sociala medier under en timmes pendling 

hem från jobbet, en slappare och mer ofokuserad inställning. Då min tänkta publik 

snarare hör till den senare kategorin valde jag att skala bort så mycket 

distraktionsmoment som möjligt i mina filmer. Genom att hålla bild och text ren och 

enkel förenklar jag för tittaren genom att minska antalet distraktioner. Samtidigt 

kräver det mer av tittaren eftersom den själv måste engagera sig i innehållet och fylla 

tystnader och bilder med djupare mening och levande miljöer. Risken är givetvis att 

reportaget är för enkelt och avskalat och att tittaren inte blir tillräckligt stimulerad 

eller till och med uttråkad. 

 

Stilistiskt i texterna försökte jag som tidigare nämnts hålla det kort och lämna mycket 

öppet för tittaren att tolka själv. Jag inspirerades bland annat av Instagram-kontot 

Humans of New York som publicerar porträtt på vanliga människor och berättar 

något om dem med hjälp av relativt korta citat. Det som inspirerade mig från Humans 

of New York var inte bara de starka bilderna, utan framförallt kraften i citaten. 

Citaten är det som gör människorna levande och det blir ett sätt att illustrera deras röst 

utan att man får höra den. 

 

Arbetet med texten var bland det svåraste i arbetet med reportaget. Jag inledde 

processen med att gå igenom mina anteckningar från intervjuerna och plocka ut de 

citat jag tyckte var bäst utifrån den naturliga kronologin. Baserat på dessa citat skrev 

jag sedan ett manus med textrutor och citat. Det var dock först när jag började skriva 

texten i textrutor och kombinera dem med bild som jag hittade hur korta meningarna 

behövde vara och var jag skulle klippa en mening. När jag jobbade med manuset till 

den andra filmen kunde jag komma längre i själva manusskrivandet innan jag började 
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klippa och behövde inte redigera lika mycket i efterhand. Dock var det ett konstant 

arbete med att korta ner texten. Det absolut svåraste har varit döda mina darlings – 

starka citat och textavsnitt som berättar enligt mig viktiga saker. 

 

Det0visuella0
Då det autentiska bildmaterialet jag fick från intervjupersonerna samt arkivbilderna 

var i svartvitt, valde jag att försöka hålla samma ton genom hela reportaget. Det 

svartvita ger även i min åsikt en känsla av melankoli och att man förs tillbaka till den 

tiden. Många av bilderna är även av ganska dålig kvalité, vilket störde mig mycket i 

början. Dock valde jag att behålla en hel del intervjupersonernas egna bilder som var 

av dålig kvalité just för att de skulle ge en känsla av autencitet, och bildernas roll blev 

där med mer dokumentär än estetisk.  

 

Vidare hjälp med det visuella fick jag av Goran Kapetanovic under hans föreläsning 

på JMK i november 2015. Han pratade om och visade tekniker för hur man kan skapa 

rörelse i stillbilder genom att använda olika utsnitt och övergångar. Ett exempel som 

inspirerade mig mycket var Boogie Woogie Daddy av Erik Bäfving. Goran pratade 

om hur allt har ett symboliskt värde, till exempel om man väljer att stanna längre i en 

bild, zooma in, zooma ut eller att sakta tona ut en bild. Jag försökte ha detta i 

bakhuvudet när jag skapade mina filmer, dock gjorde mina tekniska kunskaper och till 

viss del även det program jag använde för redigering (iMovie) att jag inte lyckades 

göra detta fullt så bra som det hade kunnat göras. 

 

Ljudet0
Mina första filmer gjorde jag endast med musik och utan några ljudeffekter. Jag 

tvekade mycket inför om jag skulle lägga till annat ljud i början. Jag var rädd för att 

det skulle kännas klichéartat och som att jag försökte smeta känslorna i ansiktet på 

tittaren istället för att få hen att känna dem själv. Det kändes även som att det till viss 

del gick emot mina ledord att alla element som adderades till filmerna skulle vara 

lågmälda och inte sticka ut. Jag blev dock uppmanad av både min handledare och 

Goran Kapetanovic att testa att lägga till ljud för att förstärka berättelsen. I arbetet 

med ljudet inspirerades jag av kortfilmen A Mormon Love Story av Genéa Gaudet för 

The New York Times. Där användes musiken och ljudet för att förstärka olika känslor 
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och för att skapa ett tempo. Ibland går det långsamt, ibland trappas det upp och ibland 

tystnar det helt. I slutändan tycker jag att ljudet förbättrade filmerna, även om jag kan 

känna att ljuden hade kunnat kännas mer autentiska och kanske lite mer lågmälda. 

 

 

Etik0

Hur0mycket0betonar0man0det0känsliga?0
Det känslosamma och det känsliga är ofta det som berör. I mitt reportage är det 

många inslag av denna sort vilket fått mig att fundera mycket över vad som är okej att 

publicera och inte. Hur mycket kan man betona det känsliga men fortfarande visa 

hänsyn gentemot intervjupersonen? Min lösning var att försöka hålla mina egna texter 

så neutrala och korta som möjligt. Jag lät istället citaten berätta de mer känslosamma 

styckena eftersom intervjupersonerna trots allt gått med på att intervjuas och citeras.  

 

Eventuella etiska dilemman lyckades jag dock undvika mycket på grund av att jag 

valde intervjupersoner som är vana att tala om sina erfarenheter. Irja har varit 

ordförande för riksförbundet finska krigsbarn och har dessutom skrivit två böcker om 

sina upplevelser. Hon är därmed van att berätta om det jobbiga hon varit med om 

även om det i intervjun märktes att vissa händelser fortfarande var känsliga att ta upp. 

Både Irja och Christer nämnde vikten av att prata om sina upplevelser dels för att de 

själva skulle kunna bearbeta det som hänt, men även för att föra det vidare. Min egen 

uppgift ser jag främst som att föra dessa personers berättelser vidare. Känsliga detaljer 

och beskrivningar är upp till intervjupersonen att dela med sig av men gör 

oundvikligen att historien får ett annat djup och möjliggör att fler blir berörda.  

 

Christer har dels varit med i en dokumentärfilm om finska krigsbarn och även 

anordnat utställningar och föreläst om sina upplevelser. Även han kunde därmed 

förväntas vara relativt öppen med sin historia. Christers historia handlade dock 

mycket om relationen till den biologiska familjen och framförallt det stökiga 

förhållandet med hans mamma. I beskrivningen av Christers familjesituation hade det 

varit lätt att demonisera den finska mamman för att skapa mer dramatik och empati 

för Christer. Jag försökte dock att undvika detta eftersom Christer givetvis bara ger en 
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sida av historien. Ett exempel som gjorde mig kluven var att Christer blev utslängd av 

sin finska familj när han var 14 år gammal. Detta nämnde han ganska snabbt i 

intervjun och jag frågade inte om mer detaljer. När jag sedan skickade den färdiga 

filmen till honom, utvecklade han vad som faktiskt hänt. Christer hade haft en 

konflikt med sin mor gällande att han jämförde Sverige med Finland och under en 

längre tid varit, som han själv beskriver det, ”oförskämd”. Detta var alltså 

anledningen till att han blev utslängd vilket förstås ger en bättre bild av vad som 

faktiskt hände. Jag valde dock att behålla en kort text om att han blev utslängd utan att 

förklara närmare varför. Det är en hårfin balansgång men jag anser att jag ändå hållit 

mig till fakta i och med att han trots allt blev utslängd, även om jag inte tar upp 

anledningen till varför.  

 

Ytterligare ett etiskt dilemma som kom upp i arbetet med Christers film. I och med att 

Christer från början hette Armo och sedan i vuxen ålder genomgick ett namnbyte var 

det svårt att veta vad jag skulle kalla honom. Nu valde jag att behålla titelnamnet 

Armos resa på filmerna eftersom det handlar om just den finska pojkens resa som 

först senare i sitt vuxna liv byter namn till Christer. Jag frågade även Christer vad han 

ville bli kallad och han godkände att jag kallade honom Armo i filmerna men sedan 

bytte till Christer när jag talade om hans vuxna liv.  

 

När jag skulle skicka det slutgiltiga reportaget till Irja och Christer var jag mycket 

orolig för att de skulle vara missnöjda och vilja ta bort citat eller göra ändringar. Min 

oro berodde främst på att jag upplevde att jag förstärkt deras citat med hjälp av ljud, 

musik och bild och att de skulle tycka att jag tagit mig för stora konstnärliga friheter. 

Exempelvis kombinerade jag deras egna personliga bider med arkivbilder. Både Irja 

och Christer visade sig dock nöjda med citaten och ändrade bara ett par mindre 

faktafel.  

 

Ytterligare ett etiskt dilemma jag ställdes inför rörde valet av bildmaterial till 

filmerna. Jag fick en del personliga bilder från intervjupersonerna som dock var av 

varierande kvalité. Dessa bilder räckte dock inte för att skapa de 2-3 minuter långa 

filmer som jag ville göra. Jag tog mig därför friheten att använda mig av arkivbilder 

från framförallt finska försvarsmakten. I vissa fall kan bilderna uppfattas som 
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vilseledande i och med att det kan verka som att det är Irja respektive Christer på 

bilderna trots att det kan vara vilket finskt krigsbarn som helst. Jag ansåg dock att 

användningen av dessa bilder förstärkte berättelsen och de illustrerade Irjas och 

Christers upplevelser.  

 

Slutligen kan jag konstatera att jag haft tur med mina intervjupersoner. Jag fattade ett 

klokt beslut i att välja personer som är vana att berätta om sig själva och sina 

upplevelser. Jag är tacksam för att de var så generösa i sina berättelser och gav mig 

stor frihet i utformandet av reportaget. 

 

 

Erfarenheter0under0examensarbetet0
 

Den erfarenhet jag främst tar med mig från detta examensarbete är hur arbetet 

påverkat min personliga inställning till journalistiken och min egen förmåga. Jag 

lämnade journalistutbildningen våren 2012 utan att slutföra min redan påbörjade 

kandidatuppsats. Jag var fast besluten att lämna journalistiken bakom mig och totalt 

byta bana. De senaste tre åren har dock den halvfärdiga uppsatsen hängt efter mig och 

jag har invaggat mig själv i en bild av att jag inte har det som krävs för att bli 

journalist. Utöver den oavslutade uppsatsen kan man även säga att hela 

journalistutbildningen gjorde att mitt självförtroende fick sig en törn. När jag nu 

hösten 2015 kom tillbaka till JMK var det med ett öppet sinne och inga förväntningar 

på mig själv utöver att bli godkänd och slutföra min examen. Under kursernas gång 

har jag dock fått upp ett nytt öga för journalistiken och lite smått börjat tro på min 

egen journalistiska förmåga igen. Allt detta har dock gjort att jag genomgått kraftiga 

svängningar gällande motivation och självförtroende under arbetets gång. I slutändan 

tror jag att dessa svängningar ändå gynnat både arbetet och mig personligen. Det har 

gjort att jag ifrågasatt allt jag gjort i många omgångar och därmed i slutändan fått ett 

bättre resultat än vad jag började med och jag känner mig nöjd med min prestation. 

 

Något jag upplevt som både positivt och negativt i mitt arbete har varit min ovilja och 

kanske till och med oförmåga att be om hjälp. Detta har såklart gjort att jag fått lösa 



De finska krigsbarnen  Teresa García 

! 20!

problem på egen hand och därmed utvecklats och tvingats ifrågasätta mig själv. 

Samtidigt har jag nog gått miste om många värdefulla synpunkter. De synpunkter jag 

fått ta del av från exempelvis min handledare och även en del föreläsare har varit till 

mycket stor hjälp under arbetets gång. Det är därför en lärdom jag tar med mig – att 

släppa min prestige och be om råd.  
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