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Reflektionsrapport 
 

Ämnesval 
Ämnesvalet var enkelt. Mitt stora intresse i livet – förutom journalistik – är trädgård. Så när jag väl 
fått okej på att göra en tidning (IMS var tveksamma till detta – gud vet varför, det är ju för i allsin dar 
en journalistutbildning vi går på) så var genren självskriven. Jag skulle göra en trädgårdstidning! 
Denna blytunga samhällsföreteelse skulle alltså kröna min utbildning i den tredje statsmaktens 
tillämpning. Inga tillfällen till avslöjande reportage direkt, men det har jag mer och mer kommit 
underfund om att jag faktiskt inte är så intresserad av. Nog för att jag många gånger önskat att jag 
haft en tidning där jag kunnat hänga ut korkade kolleger, inkompetent skolpersonal eller korrupta 
kommunpolitiker. Men jag har blivit gammal och cynisk. Jag vill hellre ägna min tid åt sånt som gör 
mig glad. Som trädgård. Och kanske jag kan glädja någon annan. Det är väl också ett sätt att förändra 
världen till det bättre – som vi hört flera gånger här på JMK att vi journaliststudenter borde vilja. 

För att avgränsa mitt arbete koncentrerade jag mig på temat invasiva främmande växter. Växter som 
trivs så bra att de invaderar hela rabatten kan vara både ett problem och en tillgång i trädgården, 
beroende på vilken klimatzon man befinner sig i, och det är ett intressant ämne för trädgårdsodlare 
att läsa om. Dessutom antog EU förra året en förordning om att börja aktivt bekämpa invasiva 
främmande arter, och listan över vilka arter som kommer regleras av förordningen ska antas 
sommaren 2016. Bland dessa beslutade arter, och bland de nya arter som man diskuterar om inom 
EU att lägga till på listan, finns växter som är vanliga i svenska trädgårdar. Ett förbud mot att odla 
dessa kommer påverka trädgårdsodlare och är högst relevant att skriva om i en trädgårdstidning. 

Mina viktigaste källor var EU-kommissionens webbsidor om arbetet med invasiva främmande arter 
samt Naturvårdsverket som är ansvarig för den svenska implementeringen av EU-förordningen när 
det gäller landlevande arter (som trädgårdsväxter). 

Min första idé till examensarbete var en exposé över var pengar kommer ifrån. Min tanke var att 
undersöka hur den totala penningmängden (både värdet av digitala pengar på bankkonton och 
värdet av sedlar och mynt i omlopp) påverkas av bankvärldens verksamheter. Hur banker faktiskt 
tillverkar pengar när de beviljar lån till personer, företag och länder. Det här var en idé som kanske 
skulle blivit för svår att ta sig an, även om jag har ett intresse av att lära mig mer om bankernas 
mystiska funktioner. Men mina kunskaper i ämnet skulle troligen inte räcka till för att jag skulle klara 
av att dra ett sånt projekt i hamn. Min lärare på förberedelsekursen inför examensarbetet (och som 
sen även blev min handledare) trodde inte på idén och de övriga lärare som jag dryftat saken med 
hade även de verkat negativa. Kanske hade det hela blivit mer av ett läromedel än det hade blivit 
journalistik, så det var nog bra att jag inte gick vidare med det.  

Under förberedelsekursen blev jag däremot varse att en tidigare JMK-student hade gjort en 
papperstidning som sitt examensarbete. Det hade inte slagit mig att vi kunde få göra något sånt och 
när jag insåg det så fick jag idén om en trädgårdstidning. Min lärare/handledare blev väldigt 
entusiastisk över idén och så blev det så – en trädgårdstidning vid namn ”Jord & gödsel”. 
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Undersökningsmetoder  
Jag ville göra en trädgårdstidning som går lite mer på djupet – och jag behövde ett spörsmål som 
kunde generera tillräckligt med frågeställningar för att kunna motivera ett examensarbete. Invasiva 
främmande växter hade jag sett att det skrivits lite om i trädgårdsföreningarnas tidningar, så jag 
började undersöka den saken. Jag hamnade snart på Naturvårdsverkets hemsida där det framgick att 
de har frågan på sitt bord tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten. Det hade gått ut en remiss 
om genomförande av EU-förordningen från Naturvårdsverket och jag laddade hem den för att läsa. 
Jag läste även EU-förordningen och allt annat som fanns om ämnet på EU-kommissionens hemsidor, 
och jag planerade intervjuer med sakkunniga från både myndigheter och intresseorganisationer. 

Jag la också ut en förfrågan i Trädgårdsamatörernas facebookgrupp om där fanns någon som hade 
problem med invasiva växter – eller problem med grannar som har invasiva växter. Jag fick flera svar, 
bland annat av Mariana Mattsson från Lycksele som menade att det inte skulle bli så mycket kvar att 
odla i norr om alla växter som anses vara invasiva i södra Sverige skulle bli förbjudna. I norr kan de 
nämligen fungera alldeles utmärkt och är rentav oumbärliga. Mariana är en känd trädgårdsprofil i 
Sverige, trädgårdsskribent och skapare av 2015 års så kallade ”Mästarrabatt” – ett förslag på 
genomtänkta och fina växtsammansättningar som varje år presenterats av trädgårdsbranschen. Jag 
ville gärna ha en intervju med henne, för här anade jag den där eftertraktade konflikten som min 
handledare så gärna ville ha med i reportaget. Jag vet ju att till exempel parkslide är ett mycket 
problematiskt ogräs i Skåne men en uppskattad trädgårdsväxt i Norrland, så om den skulle bli 
förbjuden så skulle det slå ganska hårt mot Norrländska trädgårdsodlare.  

De metoder jag använt har alltså varit research på internet och intervju. Jag sökte källor och samlade 
fakta på internet och intervjuade personer vars namn jag fann under researchen. Mina källor var 
endera sakkunniga inom området (enligt officiella dokument) eller officiella representanter för den 
organisation jag ville ha uttalanden från. På så sätt kunde jag vara säker på att de fakta och 
uttalanden jag fick var riktiga. Jag hade även officiella dokument från olika myndigheter att jämföra 
med så jag kunde se att fakta överensstämde. Jag hade svårt att formulera frågor i början eftersom 
jag inte fått grepp om mitt ämne ännu och jag fastnade mycket i researchen. Men faktainsamlandet 
är ju den största delen av arbetet, som Häger skriver i Reporter. Mycket fakta visade sig dock vara 
irrelevant för den typen av tidningstexter jag skrev så dessa lämnade jag därhän. Hade det däremot 
handlat om en vetenskaplig text så hade man säkert kunnat lägga all sådan information i ett 
appendix. 

Källor och källval  
Den stora händelsen som skulle generera mest input till min tidning var trädgårdsmässan Nordiska 
Trädgårdar som inträffade i april. En av arrangörerna till mässan är organisationen Fritidsodlarna, 
som också var en av remissinstanserna till de nya reglerna om invasiva främmande arter. Jag tänkte 
att det kanske vore bra att intervjua dem om vad de tycker om de här nya reglerna om invasiva 
främmande arter som kommer förbjudas inom EU – jag hade ju sett att det fanns trädgårdsväxter 
med i alla olika artiklar om vilka växter som kanske skulle komma att omfattas av förordningen. 

Den 11 april tog jag därför kontakt med Björn Qvarfort, ordförande för Fritidsodlarna för att se om 
jag kunde få en intervju med honom. Han kopplade raskt in Inger Ekrem och Ingrid Åkesson som 
sitter med i styrelsen och det bestämdes att jag skulle träffa dem på mässan.  

Jag bokade även en intervju med Mariana Mattsson som jag också träffade på trädgårdsmässan. Hon 
var väldigt frispråkig och jag utelämnade till och med en del av vad hon sa (hennes svar på vad hon 
kommer göra om lupiner blir förbjudna var ”Skiter jag väl i!” (tänk Lyckseledialekt här också ). 
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Denna intervju gick dock bra och utskrivandet gick utan större smärtor. Det gick lätt att få ihop en 
artikel av detta och den var en av de första texterna jag skrev. 

Sista mässdagen ägnade jag bland annat åt att göra en enkät som jag ska ha med i tidningen. Jag 
observerade även att det såldes vattenhyacinter och lupiner på försäljningsborden. Jag jagade rätt på 
den holländske affärsinnehavaren och frågade om han visste att vattenhyacinter finns med på listan 
över arter som kommer förbjudas? Nej, det hade han ingen aning om! Han blev uppriktigt förvånad 
och gjorde ett uttalande om hur viktigt han tyckte det var att försäljningen gick till på rätt sätt (han 
kanske var medietränad?) och att han naturligtvis skulle sluta sälja vattenhyacinter så fort de blir 
förbjudna. Jag anade att kunskapen om den här EU-förordningen kanske inte var så allmänt känd? 
Jag skrev två notiser om detta till tidningen. 

Tiden innan mässan hade jag ägnat åt att göra upp InDesign-dokumentet. Jag valde och skaffade 
typsnitt, gjorde layout och försökte minnas allt Eva Jais-Nielsen hade lärt oss på feature-kursen. Jag 
hade hennes bok Tidskriftsdesign till hjälp och letade även information på nätet. Eftersom jag hade 
tänkt göra en hel tidning så la jag lite tid på övriga delar av tidningen också, tills min handledare sa 
att det bara var invasiva-växter-delen som skulle räknas som examensarbetet och att jag skulle lägga 
det andra åt sidan så länge. Jag kunde dock lämna in det i den form sidorna kommer få i tidningen, 
men själva tidningen skulle jag göra klart efteråt, tyckte min handledare. Han ville gärna att jag 
verkligen gjorde klart den, men först efter examensarbetet var klart. 

Jag hade ju även frågat på facebook om erfarenheter av invasiva växter. Där fick jag svar från flera 
personer som hade problem med parksallat. Den arten är visserligen inte på EU-listan men är icke 
desto mindre en aggressiv invasiv växt som många trädgårdsodlare har problem med och jag tänkte 
att en artikel om hur en invasiv växt kan ta över en trädgård kunde passa i sammanhanget. Speciellt 
ett case verkade passa bra. En koloniägare på Söder hade en granne med parksallat över hela 
tomten. Jag åkte dit och träffade koloniägaren och fotograferade grannens parksallat från utsidan av 
staketet. Jag återvände två gånger till lotten för att fotografera den växande parksallaten och 
koloniodlaren jag hade kontakt med försökte få tag i grannen. Han lyckades till slut och meddelade 
mig att grannen sa ok till intervju och jag fick hennes kontaktuppgifter. Men jag fick aldrig någon 
kontakt med henne. Jag mailade och ringde men fick ingen respons. Det övriga arbetet löpte dock 
vidare och expanderade lite så jag ansåg mig inte behöva parksallatscaset till slut. Kanske fick hon 
kalla fötter när hon insåg att det var någon sorts trädgårdstidning jag skulle göra. 

Samma sak med jättelokacaset i Upplands Väsby. En av de som svarade på facebook hade en granne 
som ”odlade” jätteloka. Jättelokor är invasiva, främmande och farliga. Så farliga att de flesta 
kommuner i Sverige har en handlingsplan för hur de ska utrota dem. Flera av de omkringboende 
hade klagat till kommunen och bett om hjälp med att få bort lokorna från grannens tomt. Men de 
kunde inget göra på grund av att lokorna stod på privat mark. Här fanns det också en möjlighet till en 
artikel med en tydlig konflikt om det skulle visa sig att grannen verkligen ville odla jättelokor och gav 
blanka tusan i vad hens grannar tyckte. Får man inte odla vad man vill och vad händer om lokorna 
sprider sig in på de andras tomter? Men om detta fick jag dock inget veta eftersom Upplands-Väsby-
mannen ångrade sig om att låta sig intervjuas av mig när han insåg att det hela skulle resultera i en 
tidningsartikel. Först var han helt med på noterna, men när jag nämnde att det skulle bli en 
trädgårdstidning så blev det tvärstopp. Det fick inte bli offentligt menade han (att examensarbeten i 
sig är offentliga på DIVA verkade inte spela någon roll.) Så det caset gick också förlorat. Jag ringde 
dock Upplands Väsby kommun och pratade med den ansvariga ekologen där och han bekräftade att 
det ringt folk om jättelokor på en privat tomt i Upplands Väsby, och att kommunen inte kunde göra 
något då tomten var privat. Det hade bara varit telefonsamtal och det fanns inget registrerat ärende. 
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Hade det funnits det hade jag kunnat ta det som utgångspunkt och skriva om caset utan att min 
kontaktperson behövde medverka själv.  

I väntan på trädgårdsmässan kontaktade jag Melanie Josefsson på Naturvårdsverket. Hon var rätt 
person att prata med blev jag medveten om till slut, men det var enormt svårt att få tag i henne. Hon 
svarade aldrig på telefon. Jag ringde massor av gånger, lämnade meddelanden, mailade och ringde 
igen. Till slut fick jag tag i henne den 4 april. Hon visste allt om invasiva växter och EU-förordningen 
och jag fick lite svar på mina frågor. Men jag insåg att jag var aldeles för dåligt insatt i ämnet för att 
kunna ställa de rätta frågorna. Det hela verkade så oerhört komplicerat med en massa olika 
inblandade avdelningar inom EU och instanser i Sverige. Naturvårdsverket, Havs- och 
vattenmyndigheten, miljödepartementet, Skogsvårdsstyrelsen, Jordbruksverket och alla 
remissinstanser. 

Melanie Josefsson på Naturvårdsverket skickade mig i alla fall de listor över arter som skulle bli 
förbjudna. Jag hade letat mig blå efter denna lista på 37 arter som det talades om på alla hemsidor 
och alla artiklar jag hade hittat om ämnet. Jag kunde för mitt liv inte hitta denna information på 
någon av de förvirrande webbsidor på EU-kommissionens webbplats och alla obskyra avdelningar 
som hade något med saken att göra. Det fanns flera sidor som talade om saken, men aldrig att jag 
hittade konkret information om vilka arter som förordningen skulle handla om (förordningen i sig 
själv hade jag hittat och printat ut). Melanie Josefsson hade dock listan och mailade mig den + en till 
lista över arter som de diskuterar om de ska läggas till listan i år.  

Förordningen var klar och hade tagit laga kraft, men listan över växter var det inte beslutad. Det här 
tog mig ett tag att fatta. Även om förordningen är spikad så har den ju ingen praktisk betydelse så 
länge som det inte finns någon tillhörande lista över de arter som den ska reglera. Förteckningen 
över de 37 arterna skulle antagits av kommissionen i februari men i början av april hade det 
fortfarande inte hänt. Vilken dag som helst kunde det hända enligt Melanie Josefsson, och varje gång 
jag kontaktade henne frågade jag om beslutet inträffat ännu. Det har fortfarande inte inträffat i 
skrivande stund, sista gången jag pratade med Melanie trodde hon att det skulle ske i juni-juli. Jag 
skrev juli i artikeln om saken. 

Att EU-kommissionen ännu inte antagit listan, trots att omröstningen om arterna i listan gjordes i 
december, beror på att en delegerande akt om detta ska kopplas ihop med en annan delegerande 
akt som inte är klar än. Pust. Det här är inga processer jag är insatt i och det blev ganska jobbigt att 
tränga in i alla delar av denna djungel av processer, beslut, dokument och inblandade organisationer 
som EU utgör. Det har tagit mig hela exjobbsperioden att räta ut flera av frågetecknen, men till slut 
tror jag att jag förstått det mesta. Jag har fått förenkla en del bara. Först trodde jag att det skulle vara 
viktigt att benämna alla arbetsgrupper till exempel, men insåg att texten blev för tung och omöjlig att 
läsa då. Det är en hel del förförståelse som krävs för att man ska förstå vad som händer, och det har 
inte gemene man (däribland jag). Jag inser varför det är så svårt att rapportera om EU-relaterade 
saker när alla processer och beteckningar inte är redan kända på samma sätt som de är för den 
svenska apparaten.  

Min handledare sa till mig att läsa alla remissvar för att se om någon tyckte något som man kunde 
spinna vidare på, och Fritidsodlingens innehöll ju en del undringar som jag baserade min intervju 
med dem på. SLU däremot hade jag inte tänkt på och de framhöll i sitt remissvar att de hade en 
gedigen expertkompetens när det gällde främmande arter. Kunde de vara av intresse för mig? Jag 
letade information på internet om deras verksamheter och hittade en avdelning som heter Centrum 
för Biologisk Mångfald på SLU i Uppsala. Där hittade jag också en rapport om invasiva främmande 
arter i infrastrukturen – en diger lunta som listade fem arter som är problem i vägnätet plus en massa 
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intressant information om dessa arter och vad Trafikverket tycker om saken och hur de arbetar med 
att bekämpa arterna. Jag printade och behöll rapporten för senare användning. Den blev min stora 
inspirationskälla när det gällde att beskriva arterna i de informationsrutor jag skulle göra om några 
utvalda växter och ett djur. (Invasiva främmande arter omfattar ju även djur, fast i 
trädgårdssammanhang så är ju inte djuren så intressanta, med undantag för mördarsnigeln.)  

SLU fanns även på plats på mässan och jag pratade med den person som stod i deras monter. Hon 
hade ingen kunskap om invasiva växter men visste vem jag skulle prata med och det var Karin Norlin 
på Centrum för Biologisk Mångfald – en av dem som skrivit den rapport jag printat ut! Jag kände att 
jag var på rätt spår där. Jag fick även deras tidning där det faktiskt fanns en artikel om invasiva 
främmande växter skriven av en Torbjörn Ebenhard vid SLU.  

Efter mässan kontaktade jag SLU. Jag kunde inte hitta Karin Norlin i SLU:s personallistor så jag ringde 
Torbjörn Ebenhard istället. Han kunde genast lämna över luren till Karin som satt i rummet intill. Hon 
var konsult, visade det sig, därför fanns hon inte med i personallistan. Men hon var definitivt rätt 
person att intervjua om invasiva växter. Och framför allt lupiner, visade det sig. Lupinerna är ett sånt 
stort problem längs vägarna så att det pågår en mängd olika projekt i olika delar av landet med att 
bekämpa dem och informera medborgarna om det. Trafikverket har nämligen problem med folk som 
blir upprörda över att lupinerna tas bort – det hade jag sett i rapporten också, och den som relaterat 
det var en Ove Eriksson på Trafikverket. När jag pratat klart med Karin Norlin och skrivit min text så 
ringde jag Ove Eriksson för att få citat från honom om vad folk säger om lupiner.  

Karin Norlin hade dessutom synpunkter på hur samarbetet mellan myndigheter fungerade, eller inte 
fungerade. Hon tyckte Naturvårdsverket borde vara mer aktivt och vara en samordnande kraft i 
landet för den här frågan. Melanie Josefsson var omnämd och citerad i SLU:s rapport, så hon borde ju 
veta om den och det arbete som SLU och Trafikverket gör, så jag tänkte att jag får fråga henne mer 
om det. 

Jag återvände till Naturvårdsverket och Melanie Josefsson. Jag behöve en mer uttömmande intervju 
med henne. Jag ville dessutom ha ett utförligare svar på varför det inte skulle kunna bli olika regler 
för olika regioner i Sverige, som hon hade sagt första gången jag pratade med henne. Det skulle ju 
lösa konflikten mellan norr och söder i Sverige. Jag fick till slut tag i henne per telefon och frågade om 
jag kunde få komma till henne och bland annat ta en bild av henne. Hon blev lite överrumplad och 
gav mig en tid två dagar senare. Jag åkte dit, tog bilder och bad att få prata lite mer. Hon tog sig tiden 
och jag fick ytterligare en timmes intervju att skriva ut... Men nu hade jag frågor uppradade på ett 
mer strukturerat vis och kunde formulera dem bättre när jag visste mer om vad jag faktiskt skulle 
fråga. Hon svarade ordentligt på mina frågor och sa nu något som förvånade mig: det kunde bli 
regionala indelningar ändå! Först hade de inte diskuterat saken, men nu hade de tydligen gjort det 
och verkade öppna för en sån lösning. Om inte i första hand, men kanske senare. Hon ställde sig 
däremot oförstående till att SLU saknade Naturvårdsverkets engagemang i att samordna Sveriges 
myndigheter i arbetet med invasiva främmande växter – ett sånt samarbete fanns redan, menade 
hon, och SLU var en del av det. En annan avdelning på SLU dock. Även i den svenska apparaten verkar 
det vara lite avdelningsdjungel...  

I de artlistor jag fått av Melanie Josefsson såg jag att blomsterlupin fanns med i listan över de arter 
som är på förslag att förbjudas till nästa gång som den EU-gemensamma listan ska uppdateras. Jag 
hade ju tidigare hittat information om lupiner i SLU:s rapport om invasiva arter i infrastrukturen. I 
rapporten fanns mycket information om de fem invasiva växtarterna som är problem för 
Trafikverket. Lupinen var den som ägnades mest plats. Huruvida lupinen skulle komma med på 
förbudslistan var osäkert, menade Melanie. Den är så utbredd så det kanske inte hjälper att försöka 
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utrota den. Framför allt vill EU fokusera på arter som kan ge nya problem och inte på såna som det 
finns så mycket av så det blir för svårt och dyrt att göra nånting åt, menade hon. Fast då är det väl 
ingen idé att förbjuda något alls, menade jag. På det hade hon inget bra svar. 

När jag skrev ut intervjun med Fritidsodlarna såg jag att vi pratat om LRF Trädgård, en annan av 
remissinstanserna till lagförslaget. De hade ju plantskolebranschens synvinkel på det hela och jag 
letade rätt på en presskontakt där. Blev hänvisad till Maja Persson som var den som ansvarade för 
remissvaret till remiss nummer två från Naturvårdsverket. (Ja, det finns två remisser: en som kom 
förra året och som innehåller förslag på hur lagarna ska ändras för att anpassa sig till EU-
förordningen, och en som kom i år och som handlar om svenska hanteringsregler. Det tog ett bra tag 
innan jag förstod detta, att det fanns två olika. Svaret på remiss nummer två skulle dock inte vara 
inne förrän den sista juni, så de är inte klara ännu.) Jag fick lite matnyttig information och citat av 
Maja på LRF Trädgård och kunde skriva ihop en notis om deras syn på saken. Den passade bra invid 
artikeln om Mariana i och med att båda påpekade att det finns en skillnad mellan syd och nord i 
Sverige och att det som är invasivt i syd inte alltid är det i nord. 

Lupinerna fortsatte fascinera mig, jag läste i SLU-rapporten om varför lupiner alltid verkar övergå i 
blått fast man planterat vita och rosa från början. Jag letade efter mer information om det och skrev 
en notis. SLU-rapporten gav mig dessutom ett tips om att Weibulls sålde frön till ”vildlupin” och det 
ville jag ha med i min tidning. Jag ringde deras presstjänst och mailade information om vilken produkt 
jag menade och vad jag hade för motivering. Det visade sig ta skruv, för några veckor senare fick jag 
ett svar att presschefen ”nu haft en dialog med vår produktchef och Econovas Miljö- och 
kvalitetschef. Vi är måna om att utveckla Weibulls till ett hållbart varumärke och frågan om invasiva 
växter är naturligtvis viktig i detta sammanhang. Vi anser också att biologisk mångfald är en viktig 
fråga i Econovas miljöarbete. Svaret på varför vi ändå säljer lupiner är att det är en sort som 
konsumenter gärna sår. Miljöaspekten har dock inte fått den uppmärksamhet som den borde i fallet 
med artikel 6829 (Lupinus polyphyllus). Vi kommer att ta bort den från vårt sortiment, mot bakgrund 
av den problematik du beskrivit nedan och som även vi tar på stort allvar.” 

Weibulls kommer alltså sluta sälja lupinfrön på grund av mig! Det här var ju riktigt underhållande! 
Var det så här det var meningen att vi skulle förändra världen?  

Genreval 
Trädgårdstidningar är en form av facktidningar för specialintresserade och man kan nästan säga att 
trädgårdsjournalistik gränsar till vetenskapsjournalistik i och med att området vimlar av facktermer 
och företeelser som gemene man inte alltid är bekant med. För mig är det självklart att använda 
exempelvis vetenskapliga namn på växter för att kunna identifiera växterna. Jag vill som läsare av 
trädgårdstidningar få veta exakt vilken växt som presenteras – och är det en speciell sort så vill jag 
veta sortnamn. Det här är viktigt för mig och därför anger jag både svenska och vetenskapliga namn 
samt eventuella sortnamn i mina texter. Men jag vill även att texterna ska vara lättillgängliga också 
för dem som inte känner igen eller är intresserade av de exakta växtnamnen. För att ta läsaren i 
handen så har jag därför valt ett personligt tilltal i mina texter, och en lite kåserande stil med 
personliga anekdoter för att ge läsaren en känslomässig indentifikation – som är en av de faktorer 
som påverkar begripligheten (Häger 2014). 

Min artikelserie innehåller även en form av nyhetsartiklar i så motto att texterna om EU-listan över 
de arter som ska förbjudas är tidsmässigt färsk. Närhet i tid gör att nyheten går upp i värde, som 
Häger beskriver i boken Reporter (2014). 
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Stilistik 
Jag ägnade lång tid åt att skriva ut intervjuerna och fundera på hur jag skulle lägga upp mina texter. 
Hur skulle början på första artikeln i serien se ut till exempel? Jag ville ha en personlig ton och ett 
direkt tilltal till läsaren (du) och kom att tänka på farmors kofus i Njutånger. Ett personligt minne och 
min egen reaktion på att farmors kofus skulle vara en invasiv främmande växt som man helst skulle 
utrota, kanske skulle passa? Jag kom att tänka på när jag första gången fick veta att den var ett ogräs, 
i teveprogrammet Gröna Rum nån gång på nittitalet. Gunnel Carlson (känd trädgårdsprofil i tidningar, 
böcker och teve) hade presenterat detta rabattmonster som man skulle akta sig för. Så jag började 
skriva om detta och insåg att jag behövde citat från Gunnel själv. Jag kontaktade henne via mail och 
hon svarade snabbt och vänligt. Jag fick mina citat och hade början och slutet på min artikelserie om 
invasiva främmande växter. 

Jag har försökt att skriva så rakt och enkelt jag bara kunnat, med tanke på att ämnesvalet kräver en 
del förförståelse. Jag har även försökt att skapa scener med mig själv och Gunnel Carlson i 
trädgårdsmiljöer för att fånga läsaren. Jag startar och slutar med Gunnel Carlsson i första och sista 
artikeln i serien och försöker på så sätt få till en cirkulär berättelse, som Häger beskriver i Reporter 
(2014), med en person att hänga upp berättelsen på, även om den handlar om något större. 

Anpassning till publik 
Målet med mitt examensarbete var att göra en hel tidning. Allt eftersom arbetet fortskred så insåg 
både jag och min handledare att tiden inte skulle räcka till att göra klart allt, så på min handledares 
inrådan fokuserade jag de sista veckorna bara på den halva av tidningen som utgjorde 
examensarbetet. Men den tänkta publiceringskanalen fortsatte ändå att vara denna min egen 
trädgårdstidning ”Jord & gödsel”. Den är tänkt att vara en renodlad trädgårdstidning, utan mat- eller 
inredningsreportage. Den ska dessutom vara lite mer djuplodande än de vanliga stora 
trädgårdstidningarna på marknaden (”Allt om trädgård” och ”Allers trädgård”). Jag ville ha den mer 
som ”Natur & trädgård” som är ett litet magasin med ingående reportage om till exempel olika 
växtarter och odlingsmetoder, riktat mot en specialintresserad publik. Även de två stora svenska 
trädgårdsorganisationernas medlemstidningar ”Trädgårdsamatören” och ”Hemträdgården” var 
inspirationskällor och förebilder. Dessa är dock layoutmässigt lite stereotypa och jag ville kombinera 
ett seriöst innehåll med en lättsam design.  

Den stora inspirationskällan för layouten blev en numera nedlagd trädgårdstidning som jag tyckte 
väldigt mycket om: ”Din Trädgård”. Jag tittade mycket i den för att få idéer till bildval, bildplacering, 
spaltbredder och typsnitt. De typsnitt jag valde var Akko för rubriker och ingresser och Baskerville för 
brödtext. Jag gjorde många testutskrifter innan jag hittade de jag gillade och som jag tyckte 
fungerade tillsammans. 

När det gäller målgruppen så satte jag den efter mig själv och mina behov av kunskap och verktyg för 
trädgårdsodling: en kvinna i femtioårsåldern vars trädgårdsintresse har passerat sommarblomme- 
och morotsstadiet, och mer handlar om förökning av träd, buskar och perenner, med hyfsat 
avancerade frösåddstekniker. Och även om ämnen som växtfysiologi, näringsbehov och hur växters 
proveniens påverkar deras förmåga att trivas i just min trädgård. En artikelserie om invasiva 
främmande växter skulle passa bra i en sån publikation.  

Jag tycker jag lyckats ganska bra med att möta denna nivå på artiklarna i min tidning ”Jord & gödsel” 
och kanske jag fortsätter att göra fler nummer av tidningen för att få möjlighet att skriva mer om 
dessa ämnen. 
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Etik 
Under trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar fick jag tillfälle att möta och intervjua flera av mina 
tilltänkta uppgiftslämnare. På fredagen den 22 april träffade jag Inger Ekrem, vice ordförande för 
Fritidsodlarna, Ingrid Åkesson, hortonom och styrelseledamot i Fritidsodlarna, samt Ulf Nilsson, 
sekreterare i Fritidsodlarna. Word of advice: intervjua aldrig flera personer samtidigt! Jag spelade in 
alla mina intervjuer eftersom jag inte hinner anteckna och är rädd att inte få med de bra citaten. 
Förmodligen beror det på oerfarenhet och nybörjarängslan att styra intervjuerna i hastighet och 
innehåll. Jag var fortfarande osäker på en del detaljer i ämnet och jag lät samtalet dra iväg som det 
ville. Det blev oerhört rörigt och ett ett mindre h-e att skriva ut efteråt. Men utan inspelning hade jag 
inte uppfattat allt som sas och fått med det i min text. Å andra sidan ansåg Ingrid Åkesson att min 
text blev för pratig och hon blev dessutom lite förskräckt över att jag tagit med saker hon sagt som 
inte var så genomtänkt. Hade hon förstått att hon skulle bli citerad på det viset så hade hon valt sina 
ord noggrannare, sa hon. Förstod hon inte att jag var där i egenskap av journalist och att allt hon sa 
skulle riskera att publiceras? Var jag otydlig på något sätt? Kanske jag missledde dem i och med att 
jag mer hade ett samtal med dem, än en regelrätt intervju? Detta är något jag tar med mig i 
framtiden och ska försöka vara mer tydlig när jag intervjuar. Å andra sidan kanske man inte borde bli 
förvånad över att en journalist citerar vad man faktiskt sagt, men de kanske uppfattade mig mera 
som en trädgårdsfrände än en journalist? Detta är tydligen en fälla man kan trampa i när man själv 
har nån form av egenintresse i ämnet man skriver om. 

Jag träffade även Fritidsodlarnas ordförande Björn Qvarfort på mässan och han bjöd mig på lunch 
medan han berättade om föreningen och vilka i den som kunde något om de nya reglerna. Jag 
undrade i mitt stilla sinne om jag hade tagit emot min första muta som journalist i och med detta? 
Får man bjudas på lunch av sina intervjuobjekt? Man ska ju inte ta emot förmåner som kan 
misstänkliggöra ens ställning som fri och självständig journalist, som det står i yrkesreglerna (Häger 
2014). En lunch kan dock enligt samma Häger (2014) vara okej, så jag lugnar mig med det. 

Erfarenheter under examensarbetet 
Ett stort misstag som jag gjorde under mitt arbete var det som nämns i boken Reporter (2014): jag 
samlade information först utan tanke på hur jag sen skulle skriva. Det resulterade i att jag hade 
massor av information som blev över. Men det var svårt att se vad texterna skulle handla om innan 
jag förstod allt. Jag trodde ju länge att detaljerad information om olika myndigheters arbetsgruppers 
namn, uppgifter och tidsgränser skulle vara viktig information att ha med, men jag insåg snabbt att 
texterna skulle bli totalt omöjliga att läsa om jag tog med det. Inte ens faktarutor skulle göra någon 
läsare glad i och med att informationen faktiskt inte var nödvändig för denne. 

Så att begränsa mig och planera min tänkta text innan jag börjar samla information är något jag tar 
med mig i framtiden. Att journalistisk text faktiskt är regisserad, selekterad och dramaturgiskt 
strukturerad var inte helt självklart för mig innan jag började på JMK. Jag har lärt mig att journalistik 
inte bara är saklig information i det demokratiska uppdragets tjänst, utan även berättelser som 
engagerar och fascinerar.  

Källor 
Häger, Björn: Reporter. En grundbok i journalistik (2014). Studentlitteratur, Lund. 

Jais-Nielsen, Eva: Tidskriftsdesign (2004). Ordfront, Stockholm. 
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