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Sammanfattning  

Inledning: 

Mitt examensarbete består av en rapport och en gestaltande del. Det här är en rapport som 

tar upp eventuella kriterier för att sälja ett reportage till en lokaltidning, en veckotidning och 

en rikstäckande morgon- eller dagstidning.  

Frågeställning: 

Hur formar man samma reportage på olika sätt för att kunna sälja det till en lokaltidning, en 

veckotidning och en rikstäckande morgon- eller dagstidning.  

Metod: 

De tidningar jag inriktat mig på vid dessa genrer är Piteå-Tidningen, Allers och Dagens 

Nyheter. Den här rapporten innehåller en analys som fungerar som en handbok för 

reportageskrivande. Analysen är helt och hålet baserad på intervjuer med anställda vid 

Piteå-Tidningen, Allers och Dagens Nyheter. Jag använder mig av genreanalys som teoretisk 

utgångspunkt. Med hjälp av rapporten har jag omarbetat ett långt reportage till tre mindre 

reportage. Det första ska passa in i en lokaltidning, det andra ska passa in i en veckotidning 

och det tredje ska passa in i en rikstäckande morgon- eller dagstidning. De tre reportagen 

och det första långa reportaget medföljer som bilagor till rapporten, och är den gestaltande 

delen av mitt examensarbete.  

Resultat: 

Resultatet av min rapport och svaret på min frågeställning handlar mycket om att det i 

slutändan inte är så stor skillnad på reportagets arbetsprocess för de olika tidningsgenrerna. 

Till största delen handlar det om att det måste finnas en aktualitet i reportaget för den 

rikstäckande morgon- och dagstidningen och lokaltidningen. Någonting som gör att det blir 

till en nyhet. Det är ingenting som behöver finnas med i veckotidningen. 
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Introduktion 

Det här är en rapport som tar upp kriterierna för hur man anpassar ett och samma reportage 

till olika tidningsgenrer. Introduktionen förklarar bakgrunden till och innehållet i rapporten.  

1.1 Inledning 

Jag läser sista året av programmet journalistik i nya medier vid Institutionen för musik och 

medier, Luleå Tekniska Universitet. I mitt examensarbete tar jag upp skillnader och likheter 

mellan reportage och featurejournalistik i olika tidningsgenrer. Tidningsgenrerna jag har valt 

att specificera mig på är lokaltidning, veckotidning och rikstäckande morgon- eller 

dagstidning. Att jag valde just de genrerna handlar om att de i förhållande till varandra, 

enligt mig, utgör stora kontraster.  

Det är ofta diskuterat att featurejournalistik blir viktigare och viktigare för papperstidningar.1 

Därför tycker jag att det är ett viktigt och relevant ämne som känns väldigt aktuellt i dag. 

Feature är ett ganska vagt och oklart begrepp som används och uppfattas olika i olika länder, 

och på olika redaktioner.2 Reportaget är en genre inom featurejournalistiken.3 Steen 

Steensen, docent i journalistik vid Oslo Universitet, kallar det ”The featurisation of 

journalism”.4 

Jag menar att jag med hjälp av min analys i rapporten och de intervjuer jag har gjort kan 

forma ett reportage på tre olika sätt för att anpassa det till tre olika tidningsgenrer. Min 

analys och min slutsats kan jag sedan använda mig av i mitt yrkesliv som till exempel 

frilansande journalist. Eftersom jag har ett stort intresse av att skriva längre texter och texter 

med mycket miljöbeskrivningar och känslor, känns reportaget som en självklar textgenre för 

mig då det innehåller just detta. Jag tror även att andra, både studenter och lärare, kan dra 

nytta av min rapport. Jag har använt mig av ett reportage som jag har skrivit i en tidigare 

                                                 
1
 Back to the feature, online journalism as innovation, transformation and practice, Steensen, Steen s 121 

2
 Intervju med Steen Steensen, docent i journalistik vid Oslo Universitet 

3
 Ibid 

4
 Back to the feature, online journalism as innovation, transformation and practice, Steensen, Steen s 121 
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kurs i min utbildning vid Luleå Tekniska Universitet. Reportaget var 20 041 tecken långt och 

bestod av tre parallella berättelser innan jag började omarbeta det. Alla tre reportagen 

grundar sig alltså på samma ämne, men ser i slutändan olika ut beroende på vilken tidning 

de riktar sig till. 

1.2 Syfte 

Genom att ta reda på hur man formar samma text på olika sätt för att kunna sälja den som 

ett reportage till tre tidningar med olika genrer, kan jag bredda min journalistiska 

kompetens. Min slutsats kan jag ta med mig ut i arbetslivet och dra nytta av i framtiden. Mitt 

mål med arbetet är att reportaget som jag omarbetar ska passa in som reportage i tre olika 

tidningsgenrer: en lokaltidning, en veckotidning och en rikstäckande morgon- eller 

dagstidning. När jag är klar med arbetet ska jag ta reda på om tidningarna skulle kunna tänka 

sig att publicera reportaget eller inte. Om de inte vill publicera reportaget betyder det inte 

att jag inte har lyckats med mitt arbete, det är därför viktigt att jag, om det blir aktuellt, får 

veta orsaken till att de inte vill publicera reportaget. Det här är dock ingenting som kommer 

att ingå i min rapport.  

1.3 Frågeställning 

Hur formar jag samma reportage på olika sätt för att kunna sälja det till en dagstidning, en 

lokaltidning och en veckotidning? 

1.4 Begreppsförklaring 

Featurejournalistik När jag skriver om featurejournalistik menar jag reportage och artiklar 

som inte alltid är av nyhetskaraktär. De är ofta obundna av tiden. Reportern har varit ute och 

arbetat på fältet, och det ska synas i reportaget, både i texten och i bilderna. Observera att 

det är min egen definition. 

Publiken När jag skriver om publiken syftar jag på läsarna. 

Tecken När jag använder ordet tecken i samband med kvantiteten på till exempel ett 

reportage, menar jag tecken med blanksteg. 
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1.5 Disposition 

Mitt examensarbete består av en teoretisk del och en gestaltande del. Den teoretiska delen 

är den här rapporten. Den gestaltande delen är reportagen. Rapporten är uppbyggd med en 

introduktionsdel innehållande inledning, syfte, frågeställning, begreppsförklaring, 

disposition, bakgrund, metod och teori. Där efter följer arbetsprocessen för de olika 

reportagen och material. Vidare innehåller rapporten kapitel om reportaget som 

journalistiskt redskap, skillnader och likheter, intervjuanalyser ur de olika tidningsgenrernas 

perspektiv. Den avslutande delen av rapporten består av en analytisk slutdiskussion och en 

slutsats. Bifogade bilagor är reportage 1, reportage 2, reportage 3 och reportage 4, där 

reportage 1 är det reportage jag har format de tre sistnämnda efter.   

1.6 Tidigare forskning 

Jag har sökt efter vetenskapliga artiklar och litteratur gällande min problemformulering, men 

inte hittat någonting. Därför har jag, i stället för att koppla uppsatsen och reportagen till så 

mycket litteratur, valt att grunda min slutsats och mina reportage på resultaten från mina 

intervjuer.  

2 Bakgrund  

Första läsperioden under mitt sista år av utbildningen läste jag kursen ”Skrivet reportage”. 

En av examinationsuppgifterna handlade om att skriva ett reportage på 25 000 tecken. Jag 

skrev reportaget ”En ensam längtan efter gemenskap”.5 Jag fick väldigt bra kritik på 

reportaget, både från lärare och från studenter. Jag funderade över om jag skulle försöka 

sälja in reportaget till någon tidning, men det blev aldrig av eftersom att reportaget var för 

långt. Därför har jag nu valt att koppla reportaget till mitt examensarbete. Jag ska, genom att 

använda mig av den analys jag gör i rapporten, försöka sälja in reportaget till en lokaltidning, 

en veckotidning och en rikstäckande morgon- eller dagstidning. Mitt mål är inte att de ska 

vilja köpa mitt reportage, utan att reportaget ska ha kriterierna för att passa i deras tidning. 

Det dock någonting som jag väljer att inte ha med i min rapport, eftersom att det inte är 

                                                 
5
 ”En ensam längtan efter gemenskap”, Wallroth, Emmelie 
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relevant för min slutsats. Slutsatsen är i stället baserad på vad jag kommer fram till i 

intervjuanalyserna. 

2.1 Personlig förståelse 

Jag har alltid haft ett intresse av att skriva för att beröra mina läsare. Ett verktyg för att 

komma sina läsare nära är att använda sig av den journalistiska genren reportage. 

Reportaget är en konst att upptäcka och gestalta verkligheten.6 Till skillnad från medierna TV 

och radio som genom sina bilder och sitt ljud har lättare att förmedla en känsla direkt från 

en plats till sin publik, måste tidningsjournalisterna berätta i efterhand för sin publik.7 Efter 

mina tre år vid Luleå Tekniska Universitet kan jag konstatera att reportaget är den 

journalistiska genre jag arbetar bäst med och tycker är mest intressant. Jag trivs med känslan 

av att jag skriver för att mina läsare ska känna sig närvarande i texten,8 vilket jag under min 

utbildning har lärt mig är den viktigaste faktorn till ett bra reportage.   

3 Metod och teori  

Jag har använt mig av en journalistisk metod i den gestaltande delen och en forskningsmetod 

i form av intervjuer i den analyserande delen. Jag har även kunnat använda mig av resultaten 

från forskningen i den gestaltande delen. 

3.1 Metod 

Jag tar reda på hur de olika tidningsgenrerna arbetar med sina reportage. Tidningsgenrerna 

jag undersöker är lokaltidning, veckotidning och rikstäckande morgon- eller dagstidning, och 

representerade för de olika tidningsgenrerna är Piteå-Tidningen, Allers och Dagens Nyheter. 

Jag valde de genrerna eftersom att de ter sig väldigt olika i jämförelse med varandra, de 

riktar sig till olika målgrupper, och för att jag tror att jag kan hitta skillnader i deras 

produktion av reportage. Dessa tar jag reda på genom att göra intervjuer med anställda vid 

                                                 
6
 Att skriva reportage, Hansén, Stig, Thor, Clas s 7 

7
 Nyhetsjournalistik tio gyllene regler, Fichtelius, Erik s 72 (1997) 

8
 Intervju Carina Nilsson, Allers 
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olika tidningar. Jag har intervjuat Anders Sandlund, nöjesredaktör på Piteå-Tidningen, 

Susanne Hobohm, featurechef på Dagens Nyheter, Carina Nilsson, reporter på Allers. 

Intervjun med Susanne Hobohm gjorde jag vid ett möte med henne i Stockholm. Intervjun 

med Carina Nilsson och Anders Sandlund gjorde jag över telefon. Jag valde att intervjua de 

tre personerna eftersom att de har skrivit många reportage och texter i reportageform. De 

har även lång journalistisk erfarenhet och arbetar på de tidningar som jag vill försöka sälja in 

reportaget till. Jag valde att spela in de intervjuer jag gjorde. Detta för att undvika 

missuppfattningar och för att underlätta för mig själv. Direkt efter intervjuernas slut 

transkriberade jag det jag spelat in. Jag brukar alltid transkribera de intervjuer jag gör, så det 

var en självklarhet för mig. Det underlättar när jag sedan ska analysera intervjun. Mina 

intervjufrågor anpassade jag efter tidningsgenre. Alla intervjupersoner fick samma frågor, 

fast specificerade vid just deras tidningsgenre. De fick dessutom diskutera eventuella 

likheter och skillnader de tror existerar mellan arbeten med reportage mellan de olika 

tidningarna. 

3.2 Teori 

Jag använder mig av genreanalys som teoretisk utgångspunkt. Med genre menas en 

konstnärlig framställning med vissa gemensamma stildrag eller innehållsliga faktorer.9 Inom 

just litteratur har genren fått syfta till de litterära formerna lyrik, epik och dramatik. 10 

Nationalencyklopedin beskriver begreppet genreanalys såhär:  

”En folkloristisk arbetsmetod. Sedan ett traditionsmaterial bestämts till sina genrer kan 

forskaren med ledning av dess fördelning dra vissa slutsatser rörande de i de skilda genrerna 

uppträdande motivens och föreställningarnas grad av trosinnehåll eller karaktär av dikt.”11 

                                                 
9
 http://www.ne.se/lang/genre 

10
 http://www.ne.se/lang/genre 

11
 http://www.ne.se/lang/genreanalys 

http://www.ne.se/lang/genre
http://www.ne.se/lang/genreanalys
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Featurejournalistik relateras till koncept som genre, diskurs och social funktion.12 

Genrekonceptet har kommit att betyda olika saker för olika akademiska fält och 

traditioner.13  

4 Arbetsprocess 

Jag har använt mig av reportaget En ensam längtan efter gemenskap som jag skrev hösten 

2009. Ur det har jag brutit ut tre olika delar och anpassat dem efter tre olika tidningsgenrer. 

Jag har intervjuat anställda som representerar de tre olika tidningsgenrerna och 

sammanställt intervjuerna i olika kapitel. Med hjälp av min handledare Ulrika Vallgårda, som 

arbetar som frilansjournalist, och min intervjuanalys kom jag fram till hur jag skulle gå till 

väga för att omarbeta de olika reportagen. Jag använde mig även av litteratur som var 

relevant för reportageskrivande. Jag ändrade vissa delar som jag bröt ut ur det långa 

reportaget genom att bland annat besöka några av människorna igen, ringa ett par samtal 

och prata med fler människor. 

4.1 Arbetsprocess: lokaltidning 

För att ett reportage ska passa in i en lokaltidning måste det ha en lokal anknytning.14 Därför 

kom jag fram till att jag ur det gamla reportaget skulle ta fram delen som handlade om 

frivilligcentralen Samvaron som ligger i Piteå. Det för att det nya reportaget skulle passa in i 

Piteå-Tidningen. Reportaget ska vara intressant för så många som möjligt, eftersom att en 

lokaltidning har en ganska bred läsekrets.15 Är man reporter för en lokaltidning kommer man 

väldigt nära sina läsare, 16 antagligen för att de ämnen man skriver om är så lokala. Efter mitt 

vikariat på Piteå-Tidningen tror jag att arbetet med ett reportage, när man är ute och träffar 

människor, blir extra intimt och lokalt. Jag valde att sätta mellanrubriker i texten i stället för 

indrag, då jag efter min praktik och mitt sommarvikariat på Piteå-Tidningen vet att de 

                                                 
12

 Back to the feature, online journalism as innovation, transformation and practice, Steensen, Steen sid. 122 

13
 Ibid 

14
 Intervju Anders Sandlund, Piteå-Tidningen 

15
 Ibid 

16
 Ibid 
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använder sig av mellanrubriker. Detsamma gäller antalet tecken i reportaget, jag håller mig 

till omkring femtusen tecken. 

4.2 Arbetsprocess: veckotidning 

För att skriva ett reportage i en veckotidning gäller samma sak som för alla andra reportage; 

det är viktigt att det syns i texten att reportern har befunnit sig på plats. För reportaget till 

veckotidningen valde jag att bryta ut delen om Bodens badarbrudar. Precis som Carina 

Nilsson från Allers berättade, så är ett sådant reportage ofta en ”solskenshistoria”, en 

historia som slutar lyckligt. Just badarbrudarna tror jag är en historia som berör en 

veckotidnings målgrupp. Ett reportage för en veckotidning behöver inte innehålla någon 

aktualitet.17 Badarbrudarna är en historia som fungerar när som helst i tiden. Längden för ett 

reportage i en veckotidning bör ligga omkring 7 500 tecken,18 och mitt reportage ligger på 

omkring 6 000 tecken, vilket jag tycker fungerar. När jag bokade in ett nytt möte med 

badarbrudarna berättade jag vad det var jag var ute efter, och fick då höra att det var många 

av kvinnorna som var änkor. En torsdag åkte jag till Boden tillsammans med min fotograf 

Tina Mehr för att vara med då de simmade. Jag pratade med flera stycken av badarbrudarna 

om deras gemenskap, och de berättade för mig om hur viktig den är i deras liv. När de hade 

simmat färdigt pratade jag med den av badarbrudarna som jag haft kontakt med tidigare, 

och hon lämnade kontaktuppgifter till en av änkorna som hade gått med på en intervju. Jag 

bestämde mig för att det var bättre att göra intervjun över telefon än att göra den på plats 

bland alla andra badarbrudar. Dagen efter mitt besök i Boden ringde jag upp änkan, Ruth 

Gabrielsson, för en intervju. Hon berättade om hela sitt liv. Hur hon hade förlorat sin 

mamma i väldigt tidig ålder, hur hennes man dog i en hjärtinfarkt och hur hon opererat sig i 

höften och legat flera veckor på sjukhus. Varje gång hon haft det jobbigt har badarbrudarna 

funnits där vid hennes sida som stöd. När jag började skriva reportaget valde jag att 

kombinera Ruths berättelse med mitt besök hos badarbrudarna. Ruths berättelse 

                                                 
17

 Intervju Carina Nilsson, Allers 

18
 Ibid 
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specificerade jag till hennes makes död. Jag använde mig även av fakta från det gamla 

reportaget. 

4.3 Arbetsprocess: rikstäckande morgon- och dagstidning 

För att reportaget skulle passa in i Dagens Nyheter valde jag att behålla alla tre parallella 

historier. Jag försökte bryta ut aktualiteten i reportaget för den rikstäckande tidningen, och 

hittade aktualiteten i att antalet ensamboende kvinnor i åldern 65 och uppåt är ungefär det 

dubbla jämfört med antalet ensamboende män i samma ålder. Den aktualiteten använde jag 

inte till något av de andra reportagen. Reportaget är det längsta av alla tre reportage på 

omkring 13 000 tecken eftersom att jag ville ha med alla tre parallella berättelser. Susanne 

Hobohm berättade att tidningarna går mot antingen kortare reportage eller längre 

reportage, men att just DN håller sig till de kortare reportagen.19 Jag försökte därför korta 

ner mitt reportage så mycket jag kunde. Jag använde mig av ingångar i stället för 

mellanrubriker, och jag använde många ingångar för att läsaren lätt ska hitta in i texten. Jag 

var även tvungen att ta bort det lokala ur reportaget, för att det skulle rikta sig mer mot hela 

landets publik.  

5 Material 

Materialet jag har använt mig av till rapporten består till stor del av de intervjuer jag har 

gjort med de anställda vid tidningarna och Steen Steensen. Jag har även använt mig av 

relevant litteratur och avhandlingen ”Back to the feature” av Steen Steensen. Han är docent i 

journalistik vid universitetet i Oslo där han undervisar i journalistik. I kapitel 7 i avhandlingen 

presenterar han sex olika artiklar, bland annat ”The featurisation of journalism: what feature 

journalism is and how it transforms as genre”. Till produktionen av reportagen har jag använt 

mig av mitt eget reportage ”En ensam längtan efter gemenskap”. I det fallet har jag även 

använt mig av de intervjupersoner som finns med i de tre olika reportagen.  

                                                 
19

 Intervju Susanne Hobohm, Dagens Nyheter 
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6  Reportaget som journalistiskt redskap 

Featurejournalistik associeras ofta med veckotidningar och magasin.20 Reportage, mänskliga 

historier, kändisprofiler, livsberättelser, bakgrundshistorier – alla är de olika slags 

journalistiska texter som hör till genren featurejournalistik. 21 Journalistik kan delas in i två 

grupper: hårda nyheter och mjuka nyheter.22 Till de hårda nyheterna räknas de seriösa 

nyhetstexterna, och till de mjuka nyheterna räknas feature, där i bland reportage. 23 Steen 

Steensen menar att featurejournalistik är en familj av genrer som traditionellt har delat olika 

diskurser: en litterär diskurs, en diskurs av intimitet och en diskurs av äventyr.24 Trots att 

reportaget ofta associeras med veckotidningar och magasin, används formen också av 

morgon- och dagstidningar.25  

Reportaget är en möjlighet att beskriva samtiden och verkligheten på ett sätt som varken 

nyhetsskrivandet eller den skönlitterära prosan gör.26 Stig Hansén och Clas Thor förklarar 

metoden för att skriva ett reportage såhär: ”Man måste ha en idé för sitt arbete, man måste 

läsa in bakgrunder, ge sig ut och möta människor, intervjua, upptäcka och registrera och 

sedan hitta en form för sitt skrivande så att man blir läst, från första till sista raden.”27 

6.1 Om skillnader och likheter mellan reportage 

Steen Steensen är docent i journalistik vid universitetet i Oslo, där han undervisar i 

journalistik. Han har jobbat som nyhets- och featurejournalist för bland annat VG och 

Agderposten i Norge. 

                                                 
20

 Back to the feature, online journalism as innovation, transformation and practice, Steensen, Steen sid. 121 

21
 Back to the feature, online journalism as innovation, transformation and practice, sid. 121 

22
 Back to the feature, online journalism as innovation, transformation and practice, sid. 122 

23
 Ibid 

24
 Ibid 

25
 Intervju med Susanne Hobohm, featurechef på Dagens Nyheter 

26
 Att skriva reportage, sid. 7 

27
 Ibid 
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Han menar att det är svårt att säga något generellt om på vilket sätt reportage för olika 

tidningsgenrer skiljer sig från varandra. Ett reportage i en lokaltidning eller veckotidning kan 

också lika gärna stå i en nationell tidning eller en tidskrift.28 Men några av de typiska 

skillnaderna är till exempel att reportage i en lokaltidning vanligtvis är lokalt förankrade – 

alltså att de handlar om människor, miljöer och teman från det lokala samhället.29 Ett 

reportage i en rikstidning är mer beroende av att förhålla sig till den "stora bilden".30 Det ska 

vara någonting som ska upplevas som relevant för läsare i hela landet, menar Steen 

Steensen, ett reportage i en veckotidning är kanske oftare mer tidlösa och inte så 

nyhetsorienterade som ett reportage i en rikstidning eller lokaltidning. Samtidigt är kanske 

en veckotidning mer visuellt orienterad - att fotot gör mer.31 Steensen tror att ett reportage i 

en lokaltidning är kortare och inte bygger lika mycket på källor eller research som ett 

reportage i en rikstidning och veckotidning. Utöver det har nog inte de lokala tidningarna så 

mycket skildringar, sceniska framställningar eller narrativ struktur.32 Med andra ord är de 

litterära verktygen mer närvarande i rikstidningar och veckotidningar.33 Steensen menar att 

en av anledningarna till att dessa skillnader existerar handlar om vilka läsarna är; läsare av 

lokaltidningar är till exempel mer intresserade av den lokala miljön. Förmodligen handlar det 

även om resurser, en lokaltidning har inte råd med att en journalist kan arbeta för många 

dagar med ett och samma reportage, och då blir reportage ju inte lika grundligt som det kan 

bli i en rikstidning eller veckotidning.34 Kanske har journalister i lokaltidningar inte lika höga 

utbildningar, vilket kan innebära att exempelvis litterära tekniker är mer främmande för 

                                                 
28

 Intervju med Steen Steensen 

29
 Intervju med Steen Steensen 

30
 Ibid 

31
 Ibid 

32
 Ibid 

33
 Ibid 

34
 Ibid 
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dem.35 Det borde sedan synas i resultatet. Skillnaderna bland de olika genrerna inom 

featurejournalistik är relaterade till retoriska former.36   

Det finns även gemensamma egenskaper för reportage i olika tidningar, för att en text ska 

kunna kallas reportage, måste journalisten och/eller en fotograf har varit ute någonstans och 

rapporterat därifrån, åtminstone skall detta synas i bilderna till texten. 37  Enligt Steensen 

upplevs det som en ganska bred enighet, även om det inte finns några formella riktlinjer för 

detta. En berättelse innebär närvaro på en plats - en närvaro som måste visualiseras i texten, 

åtminstone i bilder.38 De enklaste reportagen, till exempel ett reportage om ett lokalt 

arrangemang, värderas högt i lokalpressen.39 Annars är veckotidningar mer 

reportageorienterade eftersom att de har en längre produktionstid och kan ägna mer tid åt 

varje reportage, och reportagejournalistik är en mer långsam och tidskrävande genre än 

andra.40 I en rikstidning är ett undersökande reportage nog mest populärt, tror Steensen. 

Det finns många olika åsikter om vad som skiljer ett reportage från feature; feature är ett 

ganska vagt och oklart begrepp som används och uppfattas olika i olika länder, och på olika 

redaktioner.41 Bland de olika featuregenrerna i tidningar kan vi hitta reportage, porträtt och 

intervjuer.42 Steensen menar att reportaget är en genre som kräver närvaro vid en plats, 

något som inte all feature gör. Det finns både nyhetsreportage från till exempel olyckor, 

bakgrundsreportage och alltså featurereportage.43 Ett featurereportage är ofta litterärt och 

intimt/subjektivt - det vill säga att journalisten präglar reportaget med sin egen röst. Detta är 

                                                 
35

 Ibid 

36
 Back to the feature, online journalism as innovation, transformation and practice, sid. 123 

37
 Intervju med Steen Steensen 

38
 Ibid 

39
 Ibid 

40
 Ibid 

41
 Ibid 

42
 Ibid 

43
 Ibid 
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vanligtvis inte ett nyhetsreportage, menar Steensen. Feature behöver alltså inte vara ett 

reportage, och ett reportage behöver inte vara feature.44 

7 Intervjuanalys 

För att ta reda på hur de olika tidningsgenrerna arbetar med sina reportage har jag valt att 

intervjua anställda vid var och en av de tre tidningarna Dagens Nyheter, Allers och Piteå-

Tidningen. Följande kapitel: Ur en rikstäckande morgon- och dagstidnings perspektiv, Ur en 

veckotidnings perspektiv och Ur en lokaltidnings perspektiv är helt och hållet baserade på 

intervjuer. Intervjuerna fungerar alltså som referenser till allt innehåll i kapitel 8. Observera 

att det endast är intervjupersonernas personliga åsikter, och att intervjupersonerna även 

påpekade det för mig då de svarade på mina frågor.  

7.1 Ur en lokaltidnings perspektiv 

I tidningsgenren lokaltidning har jag valt att studera Piteå-Tidningen. All information nedan 

är baserad på en intervju mellan mig och Piteå-Tidningens nöjesredaktör Anders Sandlund. 

Jag gjorde min praktik på Piteå-Tidningen, men arbetade aldrig tillsammans med Anders 

Sandlund eftersom att jag arbetade som allmän reporter. Att vi har varit på samma 

arbetsplats påverkade inte intervjun.  

Reportage är ju någonting som, till skillnad från nyhetstexter, ska få läsaren att använda alla 

sinnen. Man måste försöka hitta någonting att spegla, eller en person som känns intressant. 

Det viktigaste av allt är att man avsätter tid till sitt reportage. Känner man att man inte kan 

göra ett reportage tillräckligt bra, strunta i det. Ibland är det mycket att göra, men det är 

ändå viktigt att man avsätter tid. Det är en resursfråga. Små tidningar små medel, stora 

tidningar större medel. Att avsätta tid handlar om att avsätta arbetskraft och att kunna 

använda sig av personal för att det ska bli så bra som möjligt. Språkmässiga skillnader 

kommer antagligen an på reportrarna. Där är det mer individuellt från reporter till reporter 

än från större tidning till mindre tidning. Ett bra reportage lyckas fånga upp läsaren, trots att 

läsaren kanske inte är så speciellt intresserad av ämnet. Det ska vara skrivet med 

                                                 
44

 Ibid 
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engagemang, och läsaren ska känna sig som en deltagare på plats. Om man pratar om 

nyhetstexter som relativt kalla texter, så kan man prata om reportage som varma texter. De 

ger en annan typ av närhet. Det finns nog inte fasta riktlinjer för hur ett reportage ska se ut, 

men till exempel så väljer inte en lokaltidning att skriva om ett ämne som känns snävt. Det 

går bra på en facktidning eller ett magasin som har sin tydliga profil, men inte en 

lokaltidning. Någonting som är generellt för reportage är att det snabbt ska fånga upp 

läsaren. Det ska inte vara för mycket transportsträcka i början.  

Det gäller väl, som så mycket annat när man jobbar på en liten tidning, att anpassa sig efter 

sina läsare. Att i alla lägen tänka, ”vilka skriver jag för?” Reportern måste hela tiden tänka på 

vem mottagaren är, så att man inte skjuter över mål. Man måste lägga nivån så att inga 

potentiella läsare exkluderas. Jobbar man på en liten tidning är det extra viktigt att se till att 

alla läsare är med. Det ska vara intressant för så många som möjligt. Det går inte att snärja in 

sig för mycket på ett och samma ämnesområde. Den bästa feedback en läsare kan ge 

kommer ifrån dem som säger att de inte har något intresse för det reporterna skrivit om, 

men som ändå tyckte att det var intressant att läsa.   

Igenkänningsfaktorn i ett reportage lockar alltid till läsning och går hem hos de flesta läsare. 

Ju mindre tidning en reporter arbetar på, desto närmre kommer reportern sina läsare. 

Jobbar man på en lokaltidning ska man tänka lokalt. Ämnet ska kännas relevant för den 

specifika läsarkretsen. Ibland kan artiklar om bortsprungna katter kännas irrelevant, och 

sedan får de ändå många läsare. Så kan det vara även i reportageform. Man får gräva där 

man står. Att begränsa sig är en grundregel i yrket. Att inte gapa efter för mycket. 

7.2 Ur en veckotidnings perspektiv 

I tidningsgenren veckotidning har jag valt att studera Allers. All information nedan är baserad 

på en intervju mellan mig och reportern Carina Nilsson. Hon arbetar på Allers som redaktör 

för Hört o Sett. Hon har under tidigare år arbetat som reporter på en lokaltidning.  

Veckotidningen Allers får många av sina idéer till reportage genom läsare och andra 

tidningar. De prenumererar på många tidningar och hittar på det sättet nyheter som de 

också plockar upp, och kanske vinklar det på ett annat sätt. De kan även använda sig av äldre 
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händelser med bakåtperspektiv. En händelse som var en nyhet för en dagstidning för ett år 

sedan kan Allers följa upp. I en veckotidning handlar reportagen oftast om att det ska vara en 

bra historia. Har skribenten en bra historia att berätta så går det hem hos läsarna. Det finns 

klassiska ämnen för ett reportage i en veckotidning: hälsa, kärlek, kändisskap, dramatik med 

lyckligt slut, pengar eller fattigdom. Ämnen som berör. Samtidigt kan inte tidningen alltid 

vara full av dramatik. En frilansare som försöker sälja in ett arbete till en veckotidning och får 

nej, ska inte ge upp. Det kan handla om att det reportaget inte passade in i tidningen just 

den dagen. Det kanske passar in bättre i en annan tidning. Ämnet för ett reportage i en 

veckotidning behöver inte vara en aktualitet. Det kan handla om en svår tågolycka ett par år 

tillbaka där läsarna får ta del av de drabbades vardag två år senare. Reportern följer upp de 

drabbade människorna och skildrar deras liv efter katastrofen. Carina Nilsson tror att det 

kanske kan förekomma även i en dagstidning, men att det då alltid ska finnas någonting 

kopplat till en aktuell nyhet. De flesta av Allers läsare är kvinnor i medelåldern och uppåt. 

Samtidigt är målgruppen bred och tidningen har även många yngre läsare. Carina Nilsson 

tror att Allers har bredast läsarkrets av dagens veckotidningar. Läsarna är oftast väldigt nöjda 

med det som skrivs i tidningen. Kritiken som reportrarna kan få handlar om till exempel ett 

litet faktafel. På en veckotidning är det inte lika högt tempo som på en dags- eller 

lokaltidning. En dags- och lokaltidning har fler sidor att fylla. De har en press på sig att alltid 

få fram och publicera nya texter varje dag. En veckotidning jobbar mer långsiktigt och 

reportrarna arbetar inte under samma tidspress. Längden på ett reportage i en veckotidning 

skiftar. Allers texter är lite kortare än förr, eftersom att de har skurit ned på antalet sidor i 

tidningen. Ett vanligt reportage innehåller ungefär 7 500 tecken. Den längden på reportage 

går att hitta även i lokal- och dagstidningar, men inte lika ofta som i veckotidningar. Allers 

har även enkelsidor med kortare texter på omkring 3 000 tecken. En veckotidning jobbar 

med ett reportage på det sättet att läsaren ska känna en närvaro i texten. Skribenten ska ta 

med läsaren till platsen. En stor skillnad mellan tidningsgenrerna är att skribenten på en 

veckotidning ofta har lång tid på sig att arbeta med sin text och sitt språk. Dock är de styrda 

av den ekonomiska verkligheten och kan inte alltid befinna sig på plats, utan måste göra 
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intervjuer över telefon till de kortare arbetena. Läsaren kan aldrig få samma känsla av en 

sådan text. 

Carina Nilsson har tidigare arbetat på en lokaltidning och kan hitta för- och nackdelar med 

att arbeta med båda tidningsgenrerna. På en lokaltidning får man som reporter ofta gensvar 

direkt från sina läsarkontakter. Man är ofta ute och träffar mycket folk. Allting som skrivs ska 

bli klart väldigt fort, och det händer ofta mer än vad man har planerat för. I och med det så 

känner Carina Nilsson att arbetsvillkoren på en veckotidning är bättre på det sättet att man 

hinner skriva sina texter och få dem mer genomarbetade. Å andra sidan lever en 

veckotidning längre än en lokal- eller dagstidning. Många läsare läser allting som står i en 

veckotidning, medan en lokal- eller dagstidning glöms bort dagen efter. 

Även på en veckotidning kan det bli stressigt. Ibland måste någonting göras snabbt innan 

deadline då det är väldigt aktuellt och verkligen borde publiceras. Ibland görs det snabba 

arbeten. Andra reportage kan det arbetas med i flera veckor, med lite arbeten vid sidan av. 

Men det är sällan skribenterna på en veckotidning behöver stressa fram en text. Carina 

Nilsson menar att det i arbetet på en veckotidning finns luft på ett annat sätt än en lokal- 

eller dagstidning. Det är nästan aldrig så att en text måste vara färdig och publicerbar på en 

dag.  

Den största skillnaden Carina Nilsson känner mellan hennes arbete vid de olika 

tidningsgenrerna är tempot och stressen. Det var en press att jobba mot en så kort deadline, 

men ju mer erfarenhet hon fick desto snabbare skrev hon. Då hon började arbeta på Allers 

tog det en stund innan hon vande sig av vid stressen. På en veckotidning går det bra att lägga 

sin text åt sidan några dagar och arbeta med någonting annat under tiden. Sedan plocka 

fram texten igen och titta på den en gång till.  

7.3 Ur en rikstäckande morgon- och dagstidnings perspektiv 

I tidningsgenren rikstäckande morgon- och dagstidning har jag valt att studera Dagens 

Nyheter. All information nedan är baserad på en intervju mellan mig och Dagens Nyheters 

featurechef Susanne Hobohm. Hon arbetar med DN söndag. Tidigare har hon arbetat på 

Expressen och Året Runt.   
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Det måste finnas en aktualitet i det som skrivs i en rikstäckande dagstidning, och det gäller 

även för reportage. Att som reporter ställa sig själv frågan: ”Varför berättar ni det här för 

mig just nu?”, gör att man som reporter hittar den eventuella aktualiteten i det man skriver. 

I Dagens Nyheter finns det en aktualitet i allting som skrivs. Aktualiteten kan till exempel 

vara att någon kommer ut med en ny bok, bröllopet i kungafamiljen eller att det har kommit 

ut en ny undersökning om någonting. Den känslan som läsarna ska få när de läser reportage i 

DN söndag är att de är med i tiden och blir uppdaterade. Finns det ingen aktualitet i det som 

har skrivits så kommer det inte med i tidningen. Det genomsyrar en dagstidning, och man 

letar hela tiden efter nya aktualiteter. Det är själva nyckeln till allting. 

Det finns vissa riktlinjer för hur ett reportage ska se ut i DN söndag. Förutom att det alltid 

måste finnas en aktualitet i reportaget, handlar det också om den grafiska formen och 

texten. Grafiken varierar väldigt mycket, men håller sig ofta till mallar. DN söndag skriver 

ibland i jagform, använder sig av fråga/svar och jobbar mycket med faktarutor, kurvor och 

andra tillägg. Det senare används för att läsaren lättare ska ta sig in i texten. Det ska finnas 

många ingångar i en text. Läsaren ska se många öppningar. Ibland orkar inte läsaren ge sig in 

i texten på ett ställe, då ska det finnas fler öppningar och valmöjligheter. Ögat måste hitta 

ingångar, och man måste som skribent bjuda in läsarna till att hitta. Tidigare var texterna i 

Dagens Nyheter längre än vad de är i dag. Susanne Hobohm tror att dagens tidningar är på 

väg mot att antingen skriva relativt korta texter eller väldigt långa texter. Dagens Nyheter 

håller sig till de kortare texterna. DN söndag arbetar väldigt mycket med sina bilder och tar 

nya bilder i stället för att använda arkivbilder. Det är oftast samma fotograf som tagit alla 

bilder till ett reportage och då har fotografen en tanke med hela arbetet. Det finns en 

strävan efter att få texten att arbeta ihop med bilderna.  

Om en veckotidning skriver ett reportage med ingressen ”Karin hittade en knöl i sitt vänstra 

bröst. Här är hennes berättelse.”, så skriver Dagens Nyheter ”I morgon är stora cancerdagen. 

Karin berättar om…” På det sättet är Dagens Nyheter mer aktuell än en veckotidning. De 

knyter alltid ihop en historia med någonting annat som gör att det blir en aktualitet.  
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Dagens Nyheter har en hög kvalitet. Skribenterna är måna om sina läsare och arbetar mycket 

med sina texter. DN söndag försöker vända sig till så många läsare som möjligt. Ibland riktar 

sig texterna mycket till de äldre läsarna och ibland riktar de sig till de yngre. Då de flesta som 

arbetar på redaktionen är äldre, händer det lätt att de riktar sig mer till äldre. Men syftet är 

att nå så många som möjligt. Texterna får inte utestänga läsare och de får inte vara skrivna 

på ett språk som gör att läsaren inte förstår. Ingen ska behöva känna sig dum. Som skribent 

får man aldrig tro att alla förstår vad det man skriver betyder. Tiden skribenten har för att 

locka till läsning är väldigt kort, och om läsaren inte förstår texten så ger läsaren kanske upp 

och lägger undan tidningen. Därför är det viktigt att skribenten anstränger sig med rubriken, 

ingressen och lockande ingångar i texten. ”Vad är det du vill berätta? Kom igen! Berätta 

snabbt!” 

7.4 Genreanalys 

Utifrån de intervjuer jag gjort kan jag konstatera att mina texter kan placeras under den 

journalistiska genren reportage, och det har ju varit mitt mål. Ett reportage är en 

journalistisk genre som ska gestalta och beskriva verkligheten.45  Det gör jag tydligt i mina 

reportage: 

”En efter en kliver de ned i bassängen. Simtagen skär genom vattenytan och små vågor drar 

in längs med simbassängens kanter. I dag är det en tävling på schemat, och det gäller för 

dem att ta sig från ena sidan av kaklet till den andra sidan av kaklet med så få simtag som 

möjligt.”46 

”Marianne Larsson knackar försiktigt med pekfingret i pepparkakan. Kakan bryts i två delar. 

Hennes axlar sjunker ihop och hon tittar förläget ned i knäet.  

- Äsch, det är inte på riktigt, säger hon till sig själv.”47 

”Att stiga in i solrummet är som att stiga in i en annan värld. Ett lager av sand täcker golvet 

och i sanden står ett gäng solstolar och bord. Väggarna är målade likt en söderhavsö, som 

                                                 
45

 Att skriva reportage, sid 7 

46
 Reportage 3, veckotidning 

47
 Reportage 4, rikstidning 
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tagen direkt ur en saga. Ur högtalarna strömmar harmoniskt fågelkvitter och ett brus av 

mjuka havsvågor. I taket hänger värmelampor som ger en känsla av riktig sommar.”48 

 

8 Slutdiskussion  

Min slutsats är delvis baserad på de intervjuer jag har gjort. Jag är medveten om att 

intervjuerna endast är byggda på intervjupersonernas personliga reflektioner, tankar och 

erfarenheter. Eftersom att jag tydligt klargör detta ser jag intervjuerna som trovärdiga och 

relevanta för mitt arbete.   

8.1 Analytisk slutdiskussion  

Utifrån de intervjuer jag har gjort kan jag konstatera att de tre intervjupersonerna är 

generellt överens om de olika kriterierna för hur ett reportage ser ut i olika tidningar. 

Någonting genomgående för reportage i Piteå-Tidningen, Allers och Dagens Nyheter är att 

reportern ska ha befunnit sig på plats, och att detta skildras i texten och i bilderna. 

Någonting som skiljer de olika tidningarnas arbetssätt åt vid arbetet av ett reportage verkar 

vara tidsplaneringen. Anders Sandlund vid Piteå-Tidningen förklarar det med ”små tidningar, 

små medel, stora tidningar, större medel”.49 Han menar att de större tidningarna har mer 

resurser till att låta reportrarna arbeta längre med sina reportage. På en veckotidning är inte 

arbetstempot lika högt som på en lokal- eller dagstidning.50 Därför tror jag att närvaron i ett 

reportage i en veckotidning kan vara högre än i en lokal- eller dagstidning, eftersom att 

reportrarna på en veckotidning har mer tid på sig. Ibland arbetar reportrarna på Allers med 

ett reportage i flera veckor.51 Trots att reportrarna på en veckotidning har mer tid på sig än 

reportrarna vid en rikstäckande morgon- eller dagstidning så arbetar reportrarna vid 

sistnämnda tidningen mycket med sina texter.52 Anders Sandlund menar att det är viktigt att 

                                                 
48

 Reportage 2, lokaltidning 

49
 Intervju Anders Sandlund, Piteå-Tidningen 

50
 Intervju Carina Nilsson, Allers 

51
 Ibid 

52
 Intervju Susanne Hobohm, Dagens Nyheter 
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reportern avsätter tid för sitt reportage53, och det gäller även för reportrar på en 

lokaltidning. Blir reportaget inte tillräckligt bra, strunta i att skriva det.54  

Någonting som skiljer de tre tidningsgenrerna åt är aktualiteten i ett reportage. Ett 

reportage i Dagens Nyheter måste alltid innehålla en aktualitet, medan ett reportage i en 

veckotidning, enligt Carina Nilsson på Allers, handlar om att vara en bra historia och inte 

alltid behöver innehålla någon aktualitet. Ett reportage i en veckotidning går enligt mig att 

likna vid en ”solskenshistoria”. Det uppstår ofta en konflikt av ett slag, som sedan slutar 

lyckligt. Ett reportage i en lokaltidning innehåller, precis som ett reportage i en rikstäckande 

morgon- eller dagstidning, också en aktualitet som är lokalt kopplad.55 Ibland kan en nyhet 

för en lokaltidning kännas irrelevant, men ändå läsas av en stor publik. Anders Sandlund 

förklarar det med att man som lokalreporter ska gräva där man står. Mina egna reflektioner 

kring detta påminner om Sandlunds. Jag kan själv läsa en lokaltidning och tycka att en nyhet 

känns irrelevant. Ändå vet jag att nyheten får en stor publik. Efter att jag har gjort min 

praktik på Piteå-Tidningen under tio veckor har jag även fått det konstaterat att det finns en 

charm i att skriva om sådant som kan klassas som små nyheter. För en lokaltidning gäller det 

att tänka lokalt. Läsarna ska kunna identifiera sig i texten och känna att det de läser berör 

dem.  

En gemensam återkommande egenskap för reportaget hos de tre olika tidningsgenrerna 

handlar om att nå läsarna, och syftet är ofta att nå så många som möjligt. Jag menar att 

publiken till en rikstäckande morgon- eller dagstidning är densamma som publiken till en 

lokaltidning. Susanne Hobohm på Dagens Nyheter menar att ett reportage gärna ska 

innehålla flera ingångar, detta finns det även litteratur som styrker. Ur läsarens perspektiv är 

öppningen viktig, och den måste få läsaren att bli nyfiken och känna att ”det angår mig”.56 
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 Intervju Anders Sandlund, Piteå-Tidningen 
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 Ibid 

55
 Intervju Anders Sandlund, Piteå-Tidningen 
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 Att skriva reportage, sid. 49 
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Ibland dyker en möjlighet till öppning upp när man minst anar det.57 Man ska undvika den 

långrandiga öppningen,58 precis som Anders Sandlund menar att ett reportage inte får ha en 

för lång transportsträcka i början.  

Jag trodde att jag skulle ha lätt att hitta skillnader i längden på reportagen för de olika 

tidningarna. Istället var det väldigt svårt att få fram korrekt information om detta. De 

anställda jag har pratat med menar att längden på reportage i deras tidningar varierar. 

Tidigare hade Allers längre reportage än vad de har i dag, eftersom att de har skurit ned på 

antalet sidor i tidningen.59 Ett vanligt reportage i Allers innehåller ungefär 7500 tecken.60 

Språkmässigt är det nog inte så stor skillnad mellan tidningsgenrerna. Dagens Nyheter håller 

en hög kvalitet på sina texter,61 och enligt mina egna reflektioner använder ett mer strikt 

språk än Allers, och i viss mån även Piteå-Tidningen. Jag tror, efter mina samtal med 

intervjupersonerna, att den största skillnaden mellan reportagen i de olika tidningarna 

handlar om reportagets arbetsprocess, vilket gör det svårt för mig att i min slutsats svara på 

min frågeställning då själva arbetsprocessen för det reportage jag använder mig av 

utarbetades innan jag började med denna studie.  

8.2 Slutsats 

Alla intervjuade är överens om det viktigaste kriteriet för ett reportage: 

- Närvaron i texten. Läsarna ska få använda alla sinnen och känna att de är med på 

platsen. 

Skillnaderna i reportageskrivandet för de olika tidningarna finns, men är relativt små och 

handlar till stor del om arbetsprocessen:  
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 Ibid 
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 Att skriva reportage, sid. 51 
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 Intervju Carina Nilsson, Allers 
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 Ibid 
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 Intervju Susanne Hobohm, Dagens Nyheter 
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- För en rikstäckande morgon- eller dagstidning och en lokaltidning måste det alltid 

finnas en aktualitet i reportaget, någonting som en veckotidning inte ser som ett 

måste. En veckotidning kan i stället följa upp en nyhet som skedde för flera år sedan.  

- Målgrupperna är inte alltid desamma. 

- Arbetsprocessens tempo. En veckotidning som kommer ut en gång i veckan kan 

arbeta under lite längre tid med sina reportage, än en tidning som kommer ut varje 

dag. 

- Längden på reportagen skiftar. 

- Ekonomiska resurser. 

Hur ska jag då forma samma reportage på olika sätt för att kunna sälja det till en dagstidning, 

en lokaltidning och en veckotidning? 

Till största delen handlar det om att det måste finnas en aktualitet i reportaget för den 

rikstäckande morgon- och dagstidningen och lokaltidningen. Någonting som gör att det blir 

till en nyhet. Det är ingenting som behöver finnas med i veckotidningen. För lokaltidningen 

handlar det även om att det måste vara en nyhet som har en lokal anknytning. För den 

rikstäckande tidningen ska det i stället vara så ”brett” som möjligt, och för så många läsare 

som möjligt. Detta är egentligen de enda skillnaderna i slutprodukten.  
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Bilaga 1: 

En ensam längtan efter gemenskap 
 

För många är det en stor skräck att bli ensam som gammal. Kanske änkor, kanske 

änklingar. Kanske helt utan anhöriga. För vissa är det svårt att våga ta steget ur 

ensamheten, men möjligheterna till gemenskap finns där. 

 

En lägenhet i Piteå. Den där speciella doften, inte av gammalt, utan mer av ålderdom. År som 

passerat. Ett ljud från trafiken på gatan utanför blandas med tystnaden och dör ut. 

- Jag måste få veta om det är någon som tycker om mig. Är det någon som tycker om 

mig tror du? Snart får jag veta. Jag måste kanske anstränga mig lite mer, det är ganska 

svårt det här. Jag måste få den att gå i tre delar, annars är det ingen som tycker om 

mig. 

Marianne Larsson knackar försiktigt med pekfingret i pepparkakan. Hon skakar lätt på 

handen. Kakan bryts i två delar. Den gamla damens axlar sjunker ihop och hon tittar förläget 

ned i knäet.  

- Äsch, det är inte på riktigt, lugnar hon sig själv.  

 

Antalet ensamboende män i åldern 65 och uppåt uppskattades år 2007 till 197 000, enligt en 

undersökning om hushållens ekonomi från Statistiska centralbyrån. Siffran ensamboende 

kvinnor i samma ålder uppskattades till mer än det dubbla, 455 000. Nästan en halv miljon 

kvinnor.  Marianne är en av dem.  

 

Marianne Larsson har precis fyllt 83. Hon bor i en lägenhet i centrala Piteå, nära till apoteket 

och till matbutiken. Lägenheten, en trerummare, är enligt henne alldeles för stor. Trots det är 

det saker överallt. Prydnadsfigurer, kaffekoppar, fotografier, kaffekoppar, porslin, 

kaffekoppar, glas, böcker, tavlor, kaffekoppar, växter, blommor, kuddar, kaffekoppar, 

kaffekoppar, kaffekoppar. Det går att samla på sig en hel del med tiden. Speciellt om man 

som Marianne haft ett stort intresse av att samla på kaffekoppar i alla möjliga former och 

storlekar. Små kaffekoppar. Stora kaffekoppar. Kaffekoppar med blommor på. Kaffekoppar 

formade som djur. Kaffekoppar i alla regnbågens färger. Det är rent och fint i lägenheten, 

ändå luktar det lite damm. Och kaffe. Kaffet ska såklart drickas ur kaffekoppar. Marianne 

värmer kaffet på spisen. Tolv skopor vatten och sex skopor kaffe. Ingen mjölk och inget 

socker. Till kaffet serveras pepparkakor, kanelbullar, havreflarn, finska pinnar och syltkakor. 

En doft av parfym tränger in genom näsborrarna. Det sticker till litegrann. Marianne tar sig 

fram med hjälp av en rullator och har svårt att röra sig. Hon skakar när hon anstränger 

kroppen och har på senaste tiden börjat tappa minnet.  

 

Boden i början av oktober. Det är torsdag. Klockan är snart sju på morgonen och det har 

precis börjat ljusna. Ett tunt, tunt lager av snöblandad frost täcker marken. Det gröna gräset 

har frusit över natten och grässtråna står som vita, stela pinnar. Trafiken som har börjat röra 

på sig ger staden liv och rörelse som en liten morgonrush. Människor på väg till arbete eller 
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skola andas ut ånga av kylan. En doft av nybakat bröd sprider sig som en eld genom staden. 

Utanför badhuset Nordpoolen hänger ett gäng äldre damer på låset, precis som varje torsdag. 

Oberoende av den tidiga timman och höstkylan. Det är Bodens badarbrudar. 

 

Bodens badarbrudar startade för 50 år sedan av Britta Loggert. Sedan dess har de träffats varje 

torsdag för att simma, basta och fika tillsammans. Gänget består av ungefär 30 medlemmar i 

åldern 56-97 där alla förutom tre är pensionärer. För att bli badarbrud måste man 

rekommenderas av en annan badarbrud. En jury beslutar sedan om bruden ska få vara med 

eller inte. Juryn är mäktig. Ingen av de andra badarbrudarna opponerar sig mot juryns beslut.  

 

Solen stiger utanför badhuset. Strålarna lyser in genom fönstren och speglar sig i vattenytan. 

Solkatter dansar längs kaklet i bassängen och bländar de trogna simmarna. Det är ingenting 

som hindrar dem. Simtagen skär genom vattenytan som inte längre ligger spegelblank. Små 

vågor bildas och drar in längs med simbassängens kanter.  Kluckandet från vågorna blandas 

med skratt och röster. Det luktar klor. Bodens badarbrudar upptar fyra av sex banor där de 

simmar fram och tillbaka i en timme. Men det handlar om så mycket mer än bara simning. 

- Egentligen pratar vi nog mer än vi simmar, men vi sprattlar i alla fall genom vattnet så 

gott vi kan, skrattar badarbruden Marie-Louise Öhlund, en av jurymedlemmarna. Vi är 

ett helt fantastiskt gäng med en stark sammanhållning. 

Den sammanhållningen känner inte Marianne Larsson.   

 

Varje morgon får Marianne besök av hemtjänst som bäddar sängen, diskar, tvättar, städar och 

hjälper henne med saker hon inte klarar av själv. När flickorna på hemtjänst städar brukar 

Marianne gå och sätta sig i sovrummet så att hon inte ska vara i vägen. Efteråt brukar hon 

alltid fråga om de vill stanna på lite fika, men de har aldrig tid. De har alldeles för mycket att 

göra. 

- Jag skulle tycka att det var jättetrevligt om de hann stanna för att fika och prata lite, 

säger Marianne. Det är hemskt att de ska behöva ha så mycket att göra.  

Flera gånger har hon funderat över att faktiskt ta tag i saken och ringa till kommunen och 

berätta att det skulle betyda mycket för henne, och säkert många andra, om hemtjänst kunde 

stanna på lite fika. Det har aldrig blivit av. 

 

När Marianne var ung träffade hon den stiligaste man hon någonsin sett, Mannen med stort 

M. Det var i Kiruna under kriget. Marianne jobbade i en kiosk nära den dansbana hon besökte 

nästan varje kväll efter arbetspasset. En dag kom Mannen med stort M förbi kiosken för att 

köpa en kaffe och ett äpple. En timme senare ville han köpa ett till äpple. Två timmar senare 

ville han köpa ett tredje äpple. Fem gånger kom han förbi den dagen för att köpa ett äpple. 

När Marianne höll på att stänga igen kiosken för att bege sig till dansbanan kom Mannen med 

stort M förbi igen. Han frågade om de kunde ta sällskap hem. Efter den kvällen tog de 

sällskap hem i 55 år och när Marianne var 22 år fick de en dotter tillsammans. 

 

Marianne berättar sitt livs kärlekshistoria med en sådan inlevelse att det lika gärna kunde varit 

igår, vilket hon med en obeskrivlig längtan i blicken antagligen gärna velat att det hade varit. 
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För plötsligt hände det som inte får hända. Mariannes man fick prostatacancer och dog i juni 

år 2001. Marianne blev ensam. 

 

På Hamnplan 4, i kärnan av Piteå, ligger frivilligcentralen Samvaron. Hit kommer ungefär 70-

80 pensionärer varje vardag för att umgås, delta i hälsoveckor, lyssna på föreläsningar, fika, 

spela bridge, gå på lektioner om till exempel datorer eller lyssna på musik. Listan på 

aktiviteter är lång och det finns någonting för alla smaker. Anslagstavlan på väggen vid entrén 

är tapetserad med annonser och inbjudningar till olika möten, aktiviteter och träffar. Här går 

det bra att bjuda in deltagare till syjuntor, spelkvällar eller matlagningskurser. Förutom 

föreläsningssalar, fikarum och bibliotek har besökarna även chansen att få lite ljusterapi i 

solrummet. Att stiga in i solrummet är som att stiga in i en annan värld. Ett lager av sand 

täcker golvet och i sanden står ett gäng solstolar och småbord utplacerade. Väggarna är 

målade likt en söderhavsö, som tagen direkt ur en Astrid Lindgren-saga. Ur högtalarna 

strömmar harmoniskt fågelkvitter och ett brus av mjuka havsvågor. I taket hänger 

värmelampor som ger en känsla av riktig sommar. Utomhus är det minusgrader, i solrummet 

är det sommarvarmt.  

 

Till Samvaron är vem som helst välkommen. Här existerar varken kösystem eller prioritering. 

Samordnarna Inga-Britt Hällström och Karin Forsberg lyssnar alltid på vad pensionärerna har 

för önskemål om aktiviteter de vill ägna sig åt och agerar därefter. Ju fler som besöker 

Samvaron, desto bättre känner de att de lyckas med sitt mål. 

- De som kommer hit till Samvaron är inte så intresserade av att sitta och väva eller 

lyssna på någon som spelar dragspel, berättar samordnaren Inga-Britt, som 

tillsammans med Karin startade upp Samvaron för fyra år sedan. De hänger med i 

tiden och vill hellre lära sig hur de hanterar datorer, mobiltelefoner och försäkringar. 

 

När Mariannes man dog, fick hon hjälp att sälja deras gemensamma hus och flytta in i den 

lägenhet hon bor i nu. Ensam. När hon pratar om sin lägenhet kallar hon den för ”cellen”. Hon 

känner ingen i trapphuset. Lägenheten ligger alldeles för högt upp i huset för att det ska gå att 

se ned till gatan utanför fönstret. Solen lyser in genom fönstren och lägenheten blir kokhet. 

Trots att det ser ut att vara ordentligt städat yr damm i solljuset. En stor balkong vetter ut mot 

Piteås gator, men under vinterhalvåret är det alldeles för kallt och under sommarhalvåret är 

det alldeles för varmt för att vistas där. På en byrå i vardagsrummet står en samling 

fotografier. Ögonen fastnar på parets bröllopsfotografi. En stiligt klädd ung man. Mannen 

med stort M. Rak i ryggen. Sammanbiten, men med kärlek och värme i blicken. Bredvid 

honom står Marianne. Det korpsvarta hårsvallet faller ned över axlarna och lämnar en stark 

kontrast till den vita brudklänningen. Kvinnan på fotot ler in i kameran, hon var väldigt 

vacker som ung. Kvinnan som i dag, femtio år senare, sitter ensam vid sitt köksbord dag ut 

och dag in. Vacker är hon än i dag. Håret är inte lika mörkt längre, utan skiftar i en mörkt grå 

ton. Hon är späd och krokig i ryggen, men ser ändå inte så gammal ut. De bruna, snälla 

ögonen visar att hon vet vad kärlek är. Det går att läsa en historia i dem. Marianne stryker lätt 

med handen över fotografiet och blåser bort damm från ramen.  

- Jag saknar honom varje dag. Fast det är ingenting man får gå omkring och tänka på 

hela tiden. Då blir man nog knäpp. Men saknaden är jobbig. 
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När Marianne känner att det är för tyst i lägenheten, brukar hon prata med radion och en 

sparbössa i form av en ko som hon har placerad på köksbordet. Kon är bra på att lyssna. Den 

har sådana ögon som visar att den lyssnar. Marianne lyfter upp kon och påpekar att det är bra 

att de har varandra. Visst tycker hon att det skulle vara skönt att kanske ha en katt, men då 

skulle det bli så jobbigt för hemtjänst när de städar, med tanke på allt katthår. Ensamhet. Den 

där känslan man inte ens önskar sin värsta fiende. De enda Marianne träffar är hemtjänst. 

Ibland ringer hennes telefon, då är det oftast någon som har ringt fel. Marianne brukar ändå 

tacka för påringningen och hälsa att det var trevligt att de ringde. Ibland går hon ut för att 

handla mat. Det vill egentligen hemtjänst hjälpa till med. De ber henne skriva upp vad hon 

behöver på en lapp. Då brukar hon skriva upp mjölk och fil och sedan gå och handla resten 

själv.  

- Det är så skönt att komma ut och se lite människor. Dessutom är det svårt att veta vad 

jag vill att de ska handla. Jag vill kunna välja själv bland hyllorna, även om det inte 

blir så mycket matlagning för min del eftersom att jag inte orkar så mycket mat längre. 

Det känns ändå bäst att handla själv. 

 

Bland badarbrudarna i Boden märks den ganska snabbt att gemenskap är någonting som 

prioriteras högt. Alla är med i gruppen. Ingen håller sig på egen kant och ingen verkar 

tillbakadragen. De diskuterar den kommande höstfesten, de delar med sig av sina matrecept 

och de skrattar åt varandras historier om barnbarnen. De pratar mycket om gemenskapen. Att 

den är viktig. Kanske det bästa en människa kan vara med om. Badarbrudarna vet att de alltid 

är välkomna att prata med varandra om de har problem eller bekymmer, men de försöker 

lämna alla tråkigheter hemma. När de träffas ska de kunna släppa allting de tycker är jobbigt 

och tänka på någonting annat för en stund. Det är en oskriven lag. Skratta, prata och njuta. 

Komma ut och umgås med människor i samma ålder. 

- Det är kloret som håller oss unga och pigga, skojar en av badarbrudarna. Att vi träffas 

såhär är säkert en bidragande faktor till att vi mår bra. Att bara sitta hemma gör oss 

bara trötta. 

De tror att det finns ganska många i deras ålder som inte har så mycket för sig på dagarna, 

men eftersom att de inte ser den delen är det svårt att föreställa sig. I deras umgängeskretsar 

har alla väldigt mycket för sig. I stället för att sitta hemma och inte ha någonting att göra, är 

de engagerade och aktiva inom Röda Korset, olika föreningar, frivilliga verksamheter och 

annan träning. Många av dem har även familj, barn och barnbarn som de träffar så ofta de 

kan. 

 

En del av de pensionärer som kommer till Samvaron har inga anhöriga. De är kanske änkor 

eller änklingar som känner sig väldigt ensamma. Inga-Britt och Karin vill jättegärna att de ska 

gå till Samvaron och slippa känslan av ensamhet, men tror att det ibland kan vara svårt att 

bryta sig loss från en isolering.  

- Många tror nog att de är helt ensamma i sin situation, säger Inga-Britt. De kanske är 

blyga och inte vågar ta det där första steget. 

Det problemet vill Samvaron vara med och motarbeta. Genom kommunen går personer ibland 

hem till pensionärer över 80 år för att informera om Samvaron och berätta att de kan få hjälp 
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om de vill. Det är inte alla som visar intresse. Ibland ringer oroliga döttrar eller söner till Inga-

Britt och Karin för att be om hjälp till att få dit föräldrar som sitter hemma ensamma.  

Samvaron har reflekterat över ett förslag om att några av dem som redan är trogna besökare 

av verksamheten ska gå hem till pensionärer som lever ensamma och försöka få med dem 

också. Försöka få dem att känna sig som en i gänget och inse att det finns fler som lever 

ensamma utan anhöriga. Samtidigt kan de inte pressa någon för hårt. Någonstans måste de 

som sitter hemma inse att de har ett eget ansvar. Sedan finns det ju faktiskt de som vill vara 

ensamma också, och det måste respekteras. 

- Det är jättesynd om det är så att någon vill komma hit, men stannar hemma för att han 

eller hon inte vågar ta det där steget, menar Karin. Det finns inte så mycket mer vi kan 

göra. Det gäller för dem att slå näven i bordet och inte sitta hemma och tycka synd om 

sig själva. 

 

Mariannes dotter bor också i Piteå, med sina barn och barnbarn. De har sitt eget liv med jobb, 

skola och dagis, så de hinner inte träffas så ofta. En gång följde dottern med Marianne till 

Samvaron.  

- Det var jättetrevligt, minns Marianne och ler när hon tänker tillbaka. Vi lyssnade på en 

kvinna som pratade om den där världskända amerikanska sångaren som var så 

populär… Han som dog… Vad hette han?  

Marianne skrynklar ihop ansiktet och gnider handflatorna mot tinningen och försöker minnas. 

Hennes rynkor blir tydligare. Hon kniper ihop ögonen och munnen blir till ett streck. Det syns 

att hon kämpar och att hon tycker att det är jobbigt. Nästan lite pinsamt. 

- Vissa tror att han lever fortfarande. Han hette… Vad hette han? Han med håret… Nej, 

hans namn har försvunnit ur minnet.  

Marianne skulle jättegärna vilja gå till Samvaron igen, men vågar inte riktigt. Hon skulle 

känna sig dum. Hon menar att många redan har sina stora umgängen. Vågar inte gå. Känna 

sig dum. Tanken på att de andra ska skratta åt henne för att hon kommer dit ensam är alldeles 

för skrämmande för att hon ska våga. Att de ska tycka att hon är konstig. Konstig för att hon 

är ensam. Konstig för att hon pratar för mycket. Istället sitter hon instängd i sin lägenhet från 

morgon till kväll med radion som enda sällskap.  

- Elvis! Elvis, så hette han, ropar hon och hennes ansikte spricker upp i ett leende av 

lättnad. 

 

I datorsalen på Samvaron arbetas det för fullt. Ett tiotal pensionärer sitter vid varsin stationär 

dator och fokuserar sina blickar på skärmarna. Koncentrerade. Samtidigt lyssnar de på en man 

som står längst fram och visar hur de ska göra med hjälp av en projektor kopplad till sin egen 

dator. I en av föreläsningssalarna lyssnar ett trettiotal pensionärer på en kvinna som berättar 

för dem om SOS-alarm. Inga-Britt och Karin ser tydliga förbättringar hos pensionärerna som 

börjar besöka Samvaron. De blir piggare. Gladare. Vågar öppna sig mer. Prata inför andra 

människor. Prata med människor de aldrig pratat med förut. Samvaron finns för att hjälpa till 

att förlänga det friska hos de äldre. 

- Många kommer hit bara för att prata, för att berätta hur deras dag har varit eller prata 

om hur de mår, berättar Inga-Britt. Ibland hjälper vi dem med att handla mat. Sådana 
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saker får dem att känna att någon faktiskt bryr sig. Någon vill att de ska må bra och 

vara friska.   

 

Bodens badarbrudar har simmat färdigt för i dag. Doften av kaffe sprider sig och det nalkas 

fika: badarbrudarnas traditionella smörgås med ansjovis, grädde och kaviar. Efter dusch och 

bastu slår sig fler och fler ned vid långbordet i restaurangen. Självklart ska alla få plats vid 

samma bord. Svea Rodensjö är en av brudarna som inte varit med och simmat just denna dag, 

eftersom hon återhämtar sig efter en operation. Nu har hon tagit sig till badhuset för att fika 

och klingar med gaffeln i glaset. Det blir knäpptyst i lokalen. 

- Brudar, det är jätteroligt att vara tillbaka och träffa er igen. Jag vill faktiskt tacka er. Ni 

har varit helt underbara med alla samtal jag fått och all omtanke. Ert stöd har varit till 

stor hjälp för mig.  

De andra badarbrudarna tittar blygt ned i bordet. För dem är det ju en självklarhet, det är klart 

att de finns där för varandra, det är det bästa med deras gäng. De flesta umgås inte så mycket 

med varandra vid sidan av badarbrudarnas möten, utan träffas bara på torsdagarna då det är 

dags för simning. 

Efter fikat börjar brudarna lämna badhuset, en efter en, för att ta tag i en torsdag fylld av 

aktiviteter. 

 

Med någonting drömmande i blicken tar Marianne sig tillbaka i tiden. Till en tid då det fanns 

ork till dans. Då det fanns ork till middagar. Då det fanns ork till att orka.  

- Ibland spelar radion en gammal tryckare från den gamla goda tiden då jag var ung och 

orkade dansa varje kväll, berättar hon. Då brukar jag alltid börja gråta, känslig som jag 

är. 

För dansat har hon gjort i livet, många gånger. Marianne berättar en mängd historier från när 

hon var liten. Hon pratar om sin pappa och kallar honom galen, fast på ett roligt sätt. 

Marianne var den yngsta i syskonskaran och när hon föddes var syskonen jättelyckliga över 

att de fått en lillasyster. Men deras pappa Edvin var inte sen med skämten. 

”Den här ska vi inte ha kvar. Den här har fallit från ett tattarlass. Henne lägger vi på 

slaskhögen.”, sade han på sin breda norrländska till de andra barnens förskräckelse. Sedan bar 

han ut den nyfödda Marianne och lade henne ovanpå komposthögen ute på tomten. Barnen 

började gråta och Edvin var tvungen att gå ut och hämta in henne igen och förklara att det inte 

var på riktigt. Marianne är säker på att hon har ärvt de där tokigheterna av sin far och kan se 

det både som en för- och nackdel.  

- Både jag och pappa har glatt många människor i våra liv med våra skämt och bus, 

berättar hon. Samtidigt finns det de som inte tycker att sådant är roligt. Några som 

kanske tar illa upp.  

Det är ännu en faktor till att Marianne stannar hemma i lägenheten. De kanske inte kommer 

tycka om henne, utan tycka att hon är knäpp och flamsig för sin ålder. 

 

Samordnarna Inga-Britt och Karin delar med sig av flera olika gripande historier om ensamma 

människor som kommit till Samvaron. En särskild kvinna har väckt väldigt många känslor 

hos dem. Hon kom till Samvaron ensam, med smutsiga kläder och skitigt hår. Armarna 

hängde lealösa längs med kroppen och en lukt av sprit kom från munnen. Någon hade 
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uppmuntrat henne att gå till Samvaron. I början kom hon en gång i veckan. En gång i veckan 

blev till två gånger i veckan som sedan blev till tre gånger i veckan. Efter ett tag kom hon 

varje dag. Kvinnan blommade ut. Hon fick flera vänner och började bry sig om sin hygien och 

sitt utseende. Inga-Britt och Karin är överens om att de har ett jätteroligt arbete, kanske det 

bästa en människa kan ha i dag. Speciellt när de får se hur människor utvecklas till det 

positiva. 

- Ibland kan det vara väldigt tufft, suckar Inga-Britt lite uppgivet, när vi känner att vi 

inte räcker till. Det är väldigt känslosamt att arbeta så som vi gör. 

 

Marianne tar en ny pepparkaka. Hon siktar med pekfingret. Tar sats. Missar. Tar med 

beslutsamhet i ögonen ny sats. Slår lite hårdare den här gången. Hon träffar mitten av 

pepparkakan och den spricker i tre delar. Den gamla damen ler och blinkar med ena ögat.  

 

Emmelie Wallroth 
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Bilaga 2: 

Pensionärer hittar gemenskap på Samvaron 
 

PITEÅ Till Samvaron i Piteå kommer omkring sjuttio pensionärer varje vardag. 

- Samvaron finns för att hjälpa till att förlänga det friska hos de äldre, säger 

samordnaren Inga-Britt Hällström. 

 

På Hamnplan 4, i centrala Piteå, ligger frivilligcentralen Samvaron. Hit kommer pensionärer 

varje vardag för att umgås, delta i hälsoveckor, lyssna på föreläsningar, fika, spela bridge, gå 

på datorlektioner eller lyssna på musik. Listan på aktiviteter är lång och det finns någonting 

för i stort sett alla smaker. Anslagstavlan på väggen vid entrén är full med annonser och 

inbjudningar till olika möten, aktiviteter och träffar. Här går det bra att bjuda in deltagare till 

syjuntor, spelkvällar eller matlagningskurser. Förutom föreläsningssalar, fikarum och 

bibliotek har besökarna även chansen att få lite ljusterapi i solrummet.  

 

En annan värld 

Att stiga in i solrummet är som att stiga in i en annan värld. Ett lager av sand täcker golvet 

och i sanden står ett gäng solstolar och bord. Väggarna är målade likt en söderhavsö, som 

tagen direkt ur en saga. Ur högtalarna strömmar harmoniskt fågelkvitter och ett brus av mjuka 

havsvågor. I taket hänger värmelampor som ger en känsla av riktig sommar. 

 

Inget kösystem 

Till Samvaron är vem som helst välkommen. Här existerar varken kösystem eller prioritering. 

Samordnarna Inga-Britt Hällström och Karin Forsberg lyssnar alltid på vad pensionärerna har 

för önskemål om aktiviteter de vill ägna sig åt och agerar därefter. Ju fler som besöker 

Samvaron, desto närmre känner de att de kommer sitt mål. Tillsammans startade de upp 

Samvaron för fyra år sedan. 

- De som kommer hit till Samvaron är inte så intresserade av att sitta och väva eller 

lyssna på någon som spelar dragspel. De hänger med i tiden och vill hellre lära sig hur 

de hanterar datorer, mobiltelefoner och försäkringar, berättar samordnaren Inga-Britt. 

 

Svårt att lämna isolering 

En del av de pensionärer som kommer till Samvaron har inga anhöriga. Inga-Britt och Karin 

vill gärna att de ska gå till Samvaron och slippa känslan av ensamhet, men tror att det ibland 

kan vara svårt att bryta sig loss från en isolering.  

- Många tror nog att de är helt ensamma i sin situation, säger Inga-Britt. De kanske är 

blyga och inte vågar ta det där första steget. 

Det problemet vill Samvaron vara med och motarbeta. Kommunen går i bland hem till 

pensionärer över åttio år för att informera om Samvaron och berätta att de kan få hjälp om de 

vill. 

 

Samtal från döttrar och söner 
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- Ibland ringer oroliga döttrar eller söner till oss för att be om hjälp med att få dit 

föräldrar som sitter hemma ensamma, berättar Inga-Britt och Karin.  

Samvaron har reflekterat över ett förslag om att några av dem som redan är trogna besökare 

av verksamheten ska gå hem till pensionärer som lever ensamma och försöka få med dem 

också. Försöka få dem att känna sig som en i gänget och inse att det finns fler som lever 

ensamma.  

 

Eget ansvar 

Samtidigt kan de inte pressa någon för hårt. Inga-Britt och Karin menar att de som sitter 

hemma någonstans måste kunna inse att de har ett eget ansvar, men även att det faktiskt finns 

de som vill vara ensamma också, och det måste respekteras. 

- Det är jättesynd om det är så att någon vill komma hit, men stannar hemma för att han 

eller hon inte vågar ta det där steget, menar Karin. Det finns inte så mycket mer vi kan 

göra. Det gäller för dem att slå näven i bordet och inte sitta hemma och tycka synd om 

sig själva. 

 

Datorlektioner och föreläsningar 

I datorsalen på Samvaron arbetas det för fullt. Ett tiotal pensionärer sitter vid varsin stationär 

dator och fokuserar sina blickar på skärmarna. Koncentrerade. Samtidigt lyssnar de på en man 

som står längst fram och visar hur de ska göra med hjälp av en projektor kopplad till sin egen 

dator. I en av föreläsningssalarna lyssnar ett trettiotal pensionärer på en kvinna som berättar 

för dem om SOS-alarm.  

 

Förlänger det friska 

Inga-Britt och Karin ser tydliga förbättringar hos pensionärerna som börjar besöka Samvaron. 

De blir piggare och gladare. Vågar öppna sig mer. Prata inför andra människor. Prata med 

människor de aldrig pratat med förut. Samvaron finns för att hjälpa till att förlänga det friska 

hos de äldre. Många går dit bara för att prata, för att berätta hur deras dag har varit eller prata 

om hur de mår.  

- Ibland hjälper vi dem med att handla mat. Sådana saker får dem att känna att någon 

faktiskt bryr sig. Någon vill att de ska må bra och vara friska, berättar Inga-Britt. 

Emmelie Wallroth 
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Bilaga 3: 

Badarbrudarna simmar för gemenskap 
 

I femtio år har de träffats varje torsdag och ställt upp för varandra i livets med- och 

motgångar. Det gemensamma intresset är simning, men det blir minst lika mycket prat 

och kaffedrickning. 

- Jag vet inte hur mitt liv hade sett ut om jag inte hade haft Badarbrudarna, säger 

Ruth Gabrielsson. 

 

Det är torsdag och klockan är snart sju på morgonen. Utanför badhuset Nordpoolen i Boden 

väntar ett gäng kvinnor på att personalen ska slå upp dörrarna, precis som varje torsdag. Det 

är Bodens badarbrudar. 

 

Bodens badarbrudar startade för femtio år sedan. Sedan dess har de träffats varje torsdag för 

att simma, basta och fika tillsammans. Gänget består av ungefär trettio medlemmar i åldern 

56-97. Alla förutom tre är pensionärer.  

 

En efter en kliver de ned i bassängen. Simtagen skär genom vattenytan och små vågor drar in 

längs med simbassängens kanter. I dag är det en tävling på schemat, och det gäller för dem att 

ta sig från ena sidan av kaklet till den andra sidan av kaklet med så få simtag som möjligt. 

Längs med kanten går Britta Thörnqvist, 78, och Svea Rodensjö, 79, och räknar simtagen. De 

är inte med och simmar i dag, men tog sig ändå upp på morgonen för att vara med i simhallen. 

Badarbrudarnas torsdagar handlar om så mycket mer än bara simning.  

- Vi mår bättre av det här. Även om det kan vara jobbigt att kliva upp så tidigt på 

morgonen när det är vinter, kallt och mörkt, så är det alltid så stimulerande att komma 

hit, berättar Britta Thörnqvist.  

- Det är bra mot våra krämpor, instämmer Svea Rodensjö som just nu återhämtar sig 

från en operation. 

 

Gemenskap är någonting som prioriteras högt bland Badarbrudarna. De pratar mycket om 

gemenskapen och om att den är viktig. Badarbrudarna vet att de alltid är välkomna att prata 

med varandra om de har problem eller bekymmer, men de försöker lämna alla tråkigheter 

hemma. När de träffas ska de kunna släppa allt de tycker är jobbigt och tänka på någonting 

annat för en stund. Skratta, prata och njuta. Komma ut och umgås med människor i samma 

ålder. 

- Egentligen pratar vi nog mer än vi simmar. Vi är ett helt fantastiskt gäng med en stark 

sammanhållning, säger badarbruden Marie-Louise Öhlund, 66. 

 

Marie-Louise Öhlund har vid flera tillfällen stöttat och hjälp andra badarbrudar med till 

exempel bankärenden, matinköp och apoteksbesök då de inte orkat själva.  

- Min uppgift bland brudarna har inte varit att få hjälp och stöd utan att hjälpa.  

När någon av brudarna har blivit sämre och sämre har de behövt ännu mer hjälp. För Marie-

Louise har det blivit många turer till apoteket för att köra hem medicin till någon som inte 
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kunnat hämta den själv. Hjälpsamheten och gemenskapen har gjort att de har kommit 

varandra väldigt nära. 

- De tyngsta delarna av livet bland Badarbrudarna är när någon av brudarna avlider, 

säger Marie-Louise.  

  

Ruth Gabrielson, 84, har simmat med Badarbrudarna i snart tjugo år. Hon hade varit gift 

med sin man Ernst i femtio år när han dog i en hjärtinfarkt. Det kom som en chock för Ruth.  

- Många som jag pratade med berättade att de hade träffat honom dagarna innan och att 

allting hade varit som vanligt. Därför kom det som en chock, inte bara för mig. Det tog 

ett halvår innan jag kunde acceptera att han var borta, berättar Ruth. 

 

- Flera av badarbrudarna kände min man, därför kunde jag få en mer nära tröst. De 

betydde allt för mig efter Ernsts död. Jag sökte tröst hos dem och de kom med 

fantastiska råd.  

Ruth minns speciellt ett råd som hjälpte henne i sorgen. 

- En av Badarbrudarna som också var änka sa till mig att jag skulle sluta stirra på den 

där tomma stolen vid köksbordet och sätta mig på den i stället.  

 

I dag är det tolv år sedan Ernst dog, och Ruth saknar fortfarande den gemenskap och kärlek 

de hade tillsammans.  

- Jag vet inte hur mitt liv hade sett ut om jag inte hade haft Badarbrudarna och allting 

runt omkring i mitt liv. De hjälper mig genom att lyssna och finnas där varje torsdag. 

Vi är ju mer en pratklubb än en simklubb.  

Trots att brudarna verkar ense om att de pratar mer än de simmar så verkar själva simningen 

betyda mycket för dem. 

- Jag känner mig piggare av att röra på mig. Det är oerhört viktigt att man som 80-åring 

försöker vara aktiv, men det kan vara så att man behöver hjälp, säger Ruth. 

 

Badarbrudarna tror att det finns ganska många i deras ålder som inte har så mycket för sig 

på dagarna, men eftersom att de inte ser den delen är det svårt att föreställa sig. I deras 

umgängeskretsar har alla väldigt mycket för sig. I stället för att sitta hemma och inte ha 

någonting att göra, är många av dem engagerade och aktiva inom Röda Korset, olika 

föreningar, frivilliga verksamheter och annan träning. Många av dem har även familj, barn 

och barnbarn som de träffar så ofta de kan. 

 
Bodens badarbrudar har simmat färdigt för i dag. Doften av kaffe sprider sig och det 

nalkas gemensam fika. Efter dusch och bastu slår sig fler och fler ned vid långbordet i 

restaurangen. Alla ska få plats vid samma bord. Svea Rodensjö klingar med gaffeln i glaset. 

Det blir knäpptyst i lokalen. 

- Det är jätteroligt att vara tillbaka och träffa er igen. Jag vill faktiskt tacka er. Ni har 

varit helt underbara med alla samtal jag fått och all omtanke. Ert stöd har varit till stor 

hjälp för mig.  



Emmelie Wallroth 

Emewal-7@student.ltu.se 

Examensarbete MKV kandidat 

Journalistik i nya medier år 3 

Luleå Tekniska Universitet 

 

 

 

De andra badarbrudarna tittar blygt ned i bordet. För dem är det ju en självklarhet, det är klart 

att de finns där för varandra, det är det bästa med deras gäng. Efter fikat börjar brudarna 

lämna badhuset, en efter en, för att ta tag i en torsdag fylld av aktiviteter. 

 

Emmelie Wallroth 
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Bilaga 4: 

En längtan efter gemenskap 
 

År 2007 uppskattades antalet ensamboende kvinnor i åldern 65 och uppåt till 455 000, 

vilket är ungefär dubbelt så många som antalet ensamboende män i samma ålder. För 

vissa är det svårt att våga ta steget ur ensamheten, men möjligheterna till gemenskap 

finns där. 

 

- Jag måste få veta om det är någon som tycker om mig. Är det någon som tycker om 

mig tror du? Jag måste kanske anstränga mig lite mer. Jag måste få den att gå i tre 

delar, annars är det ingen som tycker om mig. 

Marianne Larsson knackar försiktigt med pekfingret i pepparkakan. Kakan bryts i två delar. 

Hennes axlar sjunker ihop och hon tittar förläget ned i knäet.  

- Äsch, det är inte på riktigt, säger hon till sig själv.  

 

Antalet ensamboende män i åldern 65 och uppåt uppskattades år 2007 till 197 000, enligt en 

undersökning om hushållens ekonomi från Statistiska centralbyrån. Siffran ensamboende 

kvinnor i samma ålder uppskattades till mer än det dubbla, 455 000. Nästan en halv miljon 

kvinnor.  Marianne är en av dem.  

 

Marianne Larsson har precis fyllt 83. Hon bor i en lägenhet i centrala Piteå. Lägenheten, en 

trerummare, är enligt henne alldeles för stor. Det är rent och fint i lägenheten. Marianne 

värmer kaffe på spisen. Tolv skopor vatten och sex skopor kaffe. Ingen mjölk och inget 

socker. Till kaffet serveras pepparkakor, kanelbullar, havreflarn, finska pinnar och syltkakor.  

 

Det är torsdag i Boden. Klockan är snart sju på morgonen och det har precis börjat ljusna. 

Ett tunt lager av frost täcker marken. Det gröna gräset har frusit över natten. Utanför badhuset 

Nordpoolen hänger ett gäng kvinnor på låset, precis som varje torsdag. Det är Bodens 

badarbrudar. 

 

Bodens badarbrudar startade för femtio år sedan. Sedan dess har de träffats varje torsdag 

för att simma, basta och fika tillsammans. Gänget består av ungefär trettio medlemmar i 

åldern 56-97, där alla förutom tre är pensionärer.  

 

Solen stiger utanför badhuset. Strålarna lyser in genom fönstren och speglar sig i 

vattenytan. Bodens badarbrudar upptar fyra av sex banor där de simmar fram och tillbaka i en 

timme. Simtagen skär genom vattenytan som inte längre ligger spegelblank. Små vågor bildas 

och drar in längs med simbassängens kanter. Kluckandet från vågorna blandas med skratt och 

röster. Det handlar om så mycket mer än bara simning. 

- Egentligen pratar vi nog mer än vi simmar, men vi sprattlar i alla fall genom vattnet så 

gott vi kan, skrattar badarbruden Marie-Louise Öhlund. Vi är ett helt fantastiskt gäng 

med en stark sammanhållning. 
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I Piteå får Marianne morgonbesök av hemtjänsten som bäddar sängen, diskar, tvättar, städar 

och hjälper henne med saker som hon inte klarar av själv. När personalen från hemtjänsten 

städar brukar Marianne gå och sätta sig i sovrummet så att hon inte ska vara i vägen. Efteråt 

brukar hon alltid fråga om de vill stanna på lite fika, men de har aldrig tid.  

- Jag skulle tycka att det var jättetrevligt om de hann stanna för att fika och prata lite, 

säger Marianne. Det är hemskt att de ska behöva ha så mycket att göra.  

Flera gånger har hon funderat över att faktiskt ta tag i saken och ringa till kommunen och 

berätta att det skulle betyda mycket för henne, och säkert många andra, om hemtjänsten kunde 

stanna på lite fika. Det har aldrig blivit av. 

 

När Marianne var ung träffade hon den stiligaste man hon någonsin sett. Det var i Kiruna 

under kriget. Marianne jobbade i en kiosk nära den dansbana hon besökte nästan varje kväll 

efter arbetspasset. En dag kom han förbi kiosken för att köpa kaffe och ett äpple. En timme 

senare ville han köpa ett till äpple. Två timmar senare ville han köpa ett tredje äpple. Fem 

gånger kom han förbi den dagen för att köpa ett äpple. När Marianne höll på att stänga igen 

kiosken för att bege sig till dansbanan kom han förbi igen. Han frågade om de kunde ta 

sällskap hem. Efter den kvällen tog de sällskap hem i femtiofem år.  

 

Marianne berättar sitt livs kärlekshistoria med en sådan inlevelse att det lika gärna kunde 

varit igår, vilket hon med en obeskrivlig längtan i blicken antagligen gärna velat att det hade 

varit. Plötsligt tog livet en oväntad vändning. Mariannes man fick prostatacancer och dog i 

juni år 2001. Marianne blev ensam. 

 

I Piteå ligger frivilligcentralen Samvaron. Hit kommer ungefär sjuttio pensionärer varje 

vardag för att umgås, delta i hälsoveckor, lyssna på föreläsningar, fika, spela bridge, gå på 

lektioner om till exempel datorer eller lyssna på musik. Listan på aktiviteter är lång och det 

finns någonting för alla smaker. Anslagstavlan på väggen vid entrén är full av annonser och 

inbjudningar till olika möten, aktiviteter och träffar. Här går det bra att bjuda in deltagare till 

syjuntor, spelkvällar eller matlagningskurser.  

 

Till Samvaron är vem som helst välkommen. Här existerar varken kösystem eller 

prioritering. Samordnarna Inga-Britt Hällström och Karin Forsberg startade Samvaron för fyra 

år sedan. De lyssnar alltid på vad pensionärerna har för önskemål om aktiviteter de vill ägna 

sig åt och agerar därefter. Ju fler som besöker Samvaron, desto bättre känner de att de lyckas 

med sitt mål. 

- De som kommer hit till Samvaron är inte så intresserade av att sitta och väva eller 

lyssna på någon som spelar dragspel, berättar Inga-Britt. De hänger med i tiden och 

vill hellre lära sig hur de hanterar datorer, mobiltelefoner och försäkringar. 

 

När Mariannes man dog, fick hon hjälp med att sälja huset och flytta in i den lägenhet hon 

bor i nu. När hon pratar om sin lägenhet kallar hon den för ”cellen”. Hon känner ingen i 

trapphuset. Lägenheten ligger alldeles för högt upp i huset för att det ska gå att se ned till 

gatan utanför fönstret. Solen lyser in genom fönstren och lägenheten blir kokhet. En stor 
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balkong vetter ut mot Piteås gator, men under vinterhalvåret är det alldeles för kallt och under 

sommarhalvåret är det alldeles för varmt för att vistas där.  

 

På en byrå i vardagsrummet står en samling fotografier. En stiligt klädd ung man. Rak i 

ryggen. Sammanbiten, men med kärlek och värme i blicken. Bredvid honom står Marianne. 

Det korpsvarta hårsvallet faller ned över axlarna och lämnar en stark kontrast till den vita 

brudklänningen. Kvinnan på fotot ler in i kameran. I dag är håret är inte lika mörkt längre, 

utan skiftar i en grå ton. Marianne stryker lätt med handen över fotografiet.  

- Jag saknar honom varje dag. Fast det är ingenting man får gå omkring och tänka på 

hela tiden. Då blir man nog knäpp. Men saknaden är jobbig. 

 

De enda Marianne träffar är personalen från hemtjänsten. Ibland ringer hennes telefon, då 

är det oftast någon som har ringt fel.  

- Jag brukar ändå tacka för påringningen och hälsa att det var trevligt att de ringde, 

säger Marianne. 

Ibland går hon ut för att handla mat. Det vill egentligen hemtjänst hjälpa till med. De ber 

henne skriva upp vad hon behöver på en lapp. Då brukar hon skriva upp mjölk och fil och 

sedan gå och handla resten själv.  

- Det är så skönt att komma ut och se lite människor. Dessutom är det svårt att veta vad 

jag vill att de ska handla. Jag vill kunna välja själv bland hyllorna. 

 

Bland badarbrudarna i Boden märks det ganska snabbt att gemenskap är någonting som 

prioriteras högt. De diskuterar den kommande höstfesten, de delar med sig av sina matrecept 

och de skrattar åt varandras historier om barnbarnen. De pratar mycket om gemenskapen. Att 

den är viktig. De vet att de alltid är välkomna att prata med varandra om de har problem eller 

bekymmer, men de försöker lämna alla tråkigheter hemma. När de träffas ska de kunna släppa 

allting de tycker är jobbigt och tänka på någonting annat för en stund.  

- Det är kloret som håller oss unga och pigga, skojar en av badarbrudarna. Att vi träffas 

såhär är säkert en bidragande faktor till att vi mår bra. Att bara sitta hemma gör oss 

bara trötta. 

 

Badarbrudarna tror att det finns ganska många i deras ålder som inte har så mycket för sig 

på dagarna, men eftersom att de inte ser den delen tycker de att det är svårt att föreställa sig. I 

deras umgängeskretsar har alla väldigt mycket för sig. I stället för att sitta hemma och inte ha 

någonting att göra, är de engagerade och aktiva inom Röda korset, olika föreningar, frivilliga 

verksamheter och annan träning. Många av dem har även familj, barn och barnbarn som de 

träffar så ofta de kan. 

 

En del av de pensionärer som kommer till Samvaron har inga anhöriga. Inga-Britt och Karin 

vill jättegärna att de ska gå till Samvaron och slippa känslan av ensamhet, men tror att det 

ibland kan vara svårt att bryta sig loss från en isolering.  

- Många tror nog att de är helt ensamma i sin situation, säger Inga-Britt. De kanske är 

blyga och inte vågar ta det där första steget. 
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Det problemet vill Samvaron vara med och motarbeta. Kommunen går i bland hem till 

pensionärer över åttio år för att informera om Samvaron och berätta att de kan få hjälp om de 

vill. I bland ringer oroliga döttrar eller söner till Inga-Britt och Karin för att be om hjälp med 

att få dit föräldrar som sitter hemma ensamma.  

 

Personalen på Samvaron har reflekterat över ett förslag om att några av dem som redan är 

trogna besökare av verksamheten ska gå hem till pensionärer som lever ensamma och försöka 

få med dem också. Försöka få dem att känna sig som en i gänget och inse att det finns fler 

som lever ensamma. Samtidigt kan de inte pressa någon för hårt. Inga-Britt och Karin menar 

att de som sitter hemma någonstans måste kunna inse att de har ett eget ansvar, men även att 

det faktiskt finns de som vill vara ensamma också, och det måste respekteras. 

- Det är jättesynd om det är så att någon vill komma hit, men stannar hemma för att han 

eller hon inte vågar ta det där steget, menar Karin. Det finns inte så mycket mer vi kan 

göra. Det gäller för dem att slå näven i bordet och inte sitta hemma och tycka synd om 

sig själva. 

 

I datorsalen på Samvaron arbetas det för fullt. Ett tiotal pensionärer sitter vid varsin dator 

och fokuserar sina blickar på skärmarna. Samtidigt lyssnar de på en man som står längst fram 

och visar hur de ska göra med hjälp av en projektor kopplad till sin egen dator. I en av 

föreläsningssalarna lyssnar ett trettiotal pensionärer på en kvinna som berättar för dem om 

SOS-alarm. Inga-Britt och Karin ser tydliga förbättringar hos pensionärerna som börjar 

besöka Samvaron. De blir piggare och gladare. De vågar öppna sig mer. Prata inför andra 

människor. Samvaron finns för att hjälpa till att förlänga det friska hos de äldre. 

- Många kommer hit bara för att prata, för att berätta hur deras dag har varit eller prata 

om hur de mår, berättar Inga-Britt. Ibland hjälper vi dem med att handla mat. Sådana 

saker får dem att känna att någon faktiskt bryr sig. Någon vill att de ska må bra och 

vara friska.   

 

Bodens badarbrudar har simmat färdigt för i dag. Doften av kaffe sprider sig och det 

nalkas fika, badarbrudarnas traditionella smörgås med ansjovis, grädde och kaviar. Efter 

dusch och bastu slår sig fler och fler ned vid långbordet i restaurangen. Självklart ska alla få 

plats vid samma bord. Svea Rodensjö är en av brudarna som inte varit med och simmat just 

denna dag, eftersom hon återhämtar sig efter en operation. Nu har hon tagit sig till badhuset 

för att fika och klingar med gaffeln i glaset. Det blir knäpptyst i lokalen. 

- Brudar, det är jätteroligt att vara tillbaka och träffa er igen. Jag vill faktiskt tacka er. Ni 

har varit helt underbara med alla samtal jag fått och all omtanke. Ert stöd har varit till 

stor hjälp för mig.  

 

De andra badarbrudarna tittar blygt ned i bordet. För dem är det ju en självklarhet, det är 

klart att de finns där för varandra, det är det bästa med deras gäng. De flesta umgås inte så 

mycket med varandra vid sidan av badarbrudarnas möten, utan träffas bara på torsdagarna då 

det är dags för simning. Efter fikat börjar brudarna lämna badhuset, en efter en, för att ta tag i 

en torsdag fylld av aktiviteter. 
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Med någonting drömmande i blicken tar sig Marianne Larsson tillbaka i tiden.  

- Ibland spelar radion en gammal tryckare från den gamla goda tiden då jag var ung och 

orkade dansa varje kväll, berättar hon.  

För dansat har hon gjort i livet, många gånger. Marianne berättar en mängd historier från när 

hon var liten. Hon pratar om sin pappa och kallar honom galen, fast på ett roligt sätt. 

Marianne är säker på att hon har ärvt de där tokigheterna av sin far och kan se det både som 

en för- och nackdel.  

- Både jag och pappa har glatt många människor i våra liv med våra skämt och bus, 

berättar hon. Samtidigt finns det de som inte tycker att sådant är roligt. Några som 

kanske tar illa upp.  

Det är en faktor till att Marianne stannar hemma i lägenheten. Hon tror att de kanske inte 

kommer tycka om henne, utan tycka att hon är knäpp och flamsig för sin ålder. 

 

Samordnarna Inga-Britt och Karin delar med sig av flera olika gripande historier om 

ensamma människor som kommit till Samvaron. Inga-Britt och Karin är överens om att de har 

ett jätteroligt arbete, kanske det bästa en människa kan ha i dag. Speciellt när de får se hur 

människor utvecklas till det positiva. 

- Ibland kan det vara väldigt tufft, suckar Inga-Britt lite uppgivet, när vi känner att vi 

inte räcker till. Det är väldigt känslosamt att arbeta så som vi gör. 

 

Marianne tar en ny pepparkaka. Hon siktar med pekfingret. Tar sats, men missar. Tar med 

beslutsamhet i ögonen ny sats. Slår lite hårdare den här gången. Hon träffar mitten av 

pepparkakan och den spricker i tre delar. Hon ler och blinkar med ena ögat.  

 

Emmelie Wallroth 
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Bilaga 5: 
Steen Steensen är docent i journalistik vid universitetet i Oslo, där han undervisar i 

journalistik. Han har jobbat som nyhets- och featurejournalist för bland annat VG och 

Agderposten. 

 

 Q: Reportage för en lokal-, dags- och veckotidning kan ju se väldigt olika ut. På vilka sätt 

skiljer sig de olika tidningarna i sina reportage? 

 

A: Vanskelig å si noe generelt om dette. En reportasje i en lokalavis sin helgseksjon kan 

muligens også like gjerne stå i en riksavis eller et magasin. Men noen typiske forskjeller er det 

vel: Reportasjer i en lokalavis vil som oftest være lokalt forankret - altså at de handler   

om mennesker, miljøer og tema fra lokalmiljøet. En reportasje i en riksavis er mer avhengig 

av å forholde seg til "det store bildet" -  altså noe som vil oppleves som relevant for lesere i 

hele landet. Og en ukeblad/magasinreportasje er kanskje oftere mer tidløs og ikke så 

nyhetsorientert som en reportasje i riksavis og lokalavis. Samtidig er kanskje 

ukeblad/magasinreportasjer mer visuelt orientert - altså at foto betyr mer, men dette er jo ulikt 

fra publikasjon til publikasjon. Og en reportasje i en lokalavis er vel ofte kortere og ikke i så 

stor grad basert på mange kilder og grundig research som reportasjer i riksaviser og 

ukeblader/magasiner kan være. I tillegg til dette har jeg inntrykk av at lokalavisreportasjer 

ofte ikke har skildringer, sceniske framstillinger og narrativ struktur - altså at de litterære 

virkemidlene i mye mindre grad er til stede i lokalaviser enn i riksaviser og magasiner. 

 

Det är svårt att säga något generellt om detta. Ett reportage i en lokaltidning har helgen 

avsnittet kan också lika gärna i en nationell tidning eller en tidskrift. Men några av de typiska 

skillnaden är den: Feature artiklar i en lokaltidning vanligtvis egenutvecklade - att de agerar  

om människor, samhällen och tema från det lokala samhället. En rapport i en rikstidning är 

mer beroende av handeln med de "stora bilden" - det är något som kommer att upplevas som 

relevant för läsare i hela landet. Och en tidning / tidskrift reportage är kanske oftare mer 

tidlösa, mindre nyheter orienterade som en rapport i rikstidning och lokaltidning. Under tiden 

kanske tidskrift / tidskriftsartiklar mer visuellt orienterade - att fotot gör mer, men detta är 

annorlunda från publicering till publicering. Och en rapport i en lokaltidning är nog ofta korta 

och inte så mycket bygger på många källor och fördjupad forskning som artiklar i nationella 

tidningar och tidskrifter / tidningar kan vara. Utöver detta har jag intrycket att de lokala 

tidningarna ofta inte har konton, teater-presentationer och narrativa struktur - med andra ord 

att de litterära verktygen i mycket mindre utsträckning är närvarande i lokala tidningar än i 

nationella tidningar och tidskrifter. 

 

Q: Varför tror du att dessa skillnader existerar? 

 

A: En opplagt grunn handler om hvem leserne er. Lesere til lokalaviser er mest interessert i 

lokalmiljøet. Noe handler nok også om ressurser. En lokalavis har ikke råd til at en journalist 

kan jobbe i mange dager med en reportasje, da blir de ikke så grundige som de kan bli i 
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riksaviser/ukeblader/magasiner. Kanskje har journalister i lokalaviser også i mindre grad 

journalistutdannelse, noe som gjør at feks litterære virkemidler er mer fremmed. 

 

En uppenbar orsak handlar om vem läsarna är. Läsare av lokaltidningar är mest intresserade 

av den lokala miljön. Något är förmodligen också om resurser. En lokaltidning har inte råd 

med att en journalist kan fungera för många dagar med en rapport när de inte är så komplett 

som de kan i den nationella tidningar / tidskrifter. Kanske journalister i lokala tidningar i 

mindre journalistik utbildning, vilket innebär att exempelvis litterära tekniker är mer 

främmande. 

 

Q: På samma sätt som reportage för de olika tidningarna kan se väldigt olika ut, har de 

gemensamma egenskaper. Finns det riktlinjer för hur ett reportage måste se ut, och vilka är 

dessa? 

 

A: For at noe skal kunne kalles en reportasje, må det innebære at journalisten og/eller en 

fotograf har vært ute et sted og rapporterer derfra. I det minste må dette være synlig i bilder 

som står til teksten. Dette opplever jeg at det er ganske bred enighet om i  avsiredaksjoner - i 

hvert fall i Norge - selv om det ikke eksisterer noen formelle retningslinjer for dette. Men jeg 

mener at en reportasje innebærer tilstedeværelse på et sted - en tilstedeværelse som må syns   

i teksten, i hvert fall i bilder. 

 

För något som kallas en historia, måste det betyda att journalisten och / eller en fotograf har 

varit ute någonstans och rapporter därifrån. Åtminstone detta skall synas i bilder som är på 

texten. Detta anser jag att det är ganska bred enighet om redaktionella passera - åtminstone i 

Norge - även om det inte finns några formella riktlinjer för detta. Men jag tror att en berättelse 

innebär närvaro på en plats - en närvaro som måste visuellt i texten, åtminstone i bilder. 

 

Q: Finns det någon chans att det i någon av de olika tidningarna (lokal, dags, veckotidning) är 

mer uppskattat/mindre uppskattat med ett reportage än i de övriga tidningarna? 

 

A: De enkleste reportasjene (feks tilstedeværelse på et lokalt arrangement) er høyt verdsatt i 

lokalaviser, tror jeg. Ellers er vel ukeblader/magasiner mer reportasjeorientert - rett og slett 

fordi de har lengre produksjonssyklus og dermed kan bruke mer tid per sak, og 

reportasjejournalistikken er mer langsom og tidkrevende enn andre sjangre. I riksavisene er 

kanskje de mer undersøkende reportasjene mer populære. 

 

Det enklaste reportage (t.ex. förekomsten av ett lokalt evenemang) värderas högt i 

lokalpressen, tror jag. Annars bra tidningar / tidskrifter mer huvudnummer-orienterade - bara 

för att de har längre produktionscykeln och därför kan ägna mer tid per ärende, och reportage 

journalistik är mer långsam och tidskrävande än andra genrer. I den nationella tidningarna 

kanske är det mer undersökande reportage mer populär. 

 

Q: Vad skiljer reportage från feature? 
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A: Her er det jo mange ulike meninger. Feature er et ganske vagt og utydelig begrep som 

brukes og oppfattes ulikt i ulike land, og i ulike redaksjoner. Jeg har definert feature som en 

sjangerfamilie som kjennetegnes ved at de ulike featuresjangrene representerer en intim, 

opplevelsesorientert og gjerne litterær journalistikk. Blant featuresjangre i aviser har vi 

featurereportasjen, portrettintervju og petit/kåseri. 

 

Reportasje er en sjanger som krever tilstedeværelse på et sted, noe ikke alle featuresjangrene 

gjør. Vi kan ha både nyhetsreportasjer fra feks ulykker, bakgrunnsreportasjer og altså 

featurereportasjer. En featurereportasje er gjerne litterær og intim/subjektiv - altså at   

journalisten preger reportasjen med sin egen stemme. Det er som regel ikke en 

nyhetsreportasje. 

 

En feature trenger altså ikke å være en reportasje, og en reportasje trenger ikke å være en 

feature. 

 

Det finns så många olika åsikter. Funktionen är ett ganska vagt och oklara begrepp som 

används och uppfattas olika i olika länder, och i olika redaktionella. Jag har definierat 

funktionen som en genre familj som kännetecknas av olika genrer funktionen är en intim, 

erfarenhet orienterade och litterär journalistik. Vissa stilar har i tidningar, har vi reportage, 

porträtt och petit intervju / chatt. 

 

Reportage är en genre som kräver närvaro vid en plats, något som inte alla har de genrer gör. 

Vi kan ha både nyheter rapporter från t.ex. olyckor, bakgrund och således har artiklar. En 

funktion rapport är verkligen en litterär och intimt/subjektiv - det vill säga att 

journalist präglar reportage med sin egen röst. Det är vanligtvis inte en nyhetsbevakning. 

 

En funktion behöver inte vara en berättelse, och en rapport behöver inte vara en funktion. 
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Bilaga 6: 
Susanne Hobohm, Dagens Nyheter 

Q: Har ni några speciella riktlinjer för hur reportage ser ut och så? 

A: Men ska jag bara prata om hur det är på en dagstidning? 

 

Q: Ja, hur det är här. 

A: Hur det är här, och så pratar du med en lokaltidning och så. 

 

Q: Ja precis, och en veckotidning. 

A: Ja ja ja. Men det här är ju liksom ett magasin, söndagsbilagan ska ju vara aktuell i så 

bemärkelse att vi knyter ju alltid upp. Jag ställer alltid frågan inför allting: varför berättar ni 

det här för mig just nu? Alltså att läsarna frågar varför berättar ni det här för mig just nu. Jo, 

Petter är ute på en turné, den och den gör det och det, alltså det måste finnas en aktualitet. Det 

finns det i allting som vi gör. Och aktualiteten kan vara att någon kommer ut med en ny bok, 

någon kommer ut med en skiva. Men det kan också vara att det är vår. Nu gör vi rojalister, det 

är bröllop, att det kommer en ny undersökning om någonting. Alltså vi är väldigt liksom… 

För känslan när man ska läsa DN Söndag är att det ska vara en känsla av att man blir på i sin 

tid, man blir uppdaterad. Man ska få en känsla av att nu är jag med. Det är liksom helt 

avgörande, det är det som… Finns det ingen aktualitet så kommer det nästan inte med.  

 

Q: Tror du att det är så för alla reportage eller tror du att det är speciellt för er? 

A: Nej men på en dagstidning, det är ju så för alla. Det är ju själva nyckeln till allting. Jag 

menar, jobbar du på nyheter så är det kanske det som hände igår eller det som händer i 

morgon eller så. Vi är ju lite mer liksom, vi har ju inga krav på oss att täcka det som har skett, 

men vi är ju alltid där. Och jag lägger ju ständigt ett pussel. Jag kanske vill göra en intervju 

med Josefin Bornebush, men nu har ju den där Solsidan slutat där hon är med och då vet man 

inte vad hon har för sig just nu, så om man skulle göra en intervju med henne nu, då måste 

man liksom hitta… Ja då ska de spela in Solsidan snart igen. Alltså man letar ju hela tiden 

efter aktualiteter, det är ju helt avgörande. Det genomsyrar ju en dagstidning. 

 

Q: Finns det några fler riktlinjer för hur det måste se ut? 

A: Dels så finns det ju en grafisk form. (Susanne hämtar en söndagsbilaga) Surdegsbröd 

ligger rätt i tiden, trendbröd. (Susanne visar former) Så här sa det se ut på sidan två. Formerna 

varierar vi lite som vi tycker, men vi håller oss till de momenten. I bland väldigt mallat. I 

bland inte så mallat. Kan göra lite som vi vill.  

 

Q: Men textmässigt, såhär fråga svar eller om man skriver i jag-form? 

A: Vi varierar ju ganska mycket. Vissa är alltid fråga svar. Men den naturliga texten är ju i 

svit. Och på Söndag har vi ju faktiskt jag-former som är ”berättat för”. Den vanligaste texten 

är ju att man skriver i svit. Då kan man ju lägga in frågor i texten ändå. Sen jobbar ju vi 

väldigt mycket med sådana här tillägg, faktarutor, kurvor och sådant som gör att det blir lätt 

att ta sig in i texten. Man ska ha många ingångar. Man vet kanske ingenting om det här, man 
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orkar inte ge sig in här, man kan gå in där och där och så kan man gå in här. Man måste ha 

många öppningar. 

 

Q: Vilket slags reportage tror du går lättast hem hos läsarna? 

A: DN har så många olika läsare, men det är… Jag tror att ögat måste hitta ingångar, man 

måste liksom bjuda in, man måste bjuda in folk som hittar i texten. Sedan är det ju så att förut 

var ju texterna mycket längre, och det är många äldre som klagar på det och så, men jag tror 

att man går mot antingen ganska korta texter eller också kollosalt långa, och det har inte vi. 

Det är mer sådana specialtidningar, Filter. Men här jobbar vi med sådana här fakta, många 

ingångar. Som folk uppskattar. Och unga människor är ju så vana vid korta puckar liksom. 

 

Q: Men veckotidningar kan ju ha lite längre reportage, finns det något mer sätt som ni skiljer 

er gentemot veckotidningar och lokaltidningar i till exempel reportage? 

A: Ja vi skiljer oss. Alltså lokaltidningar har ju inte den här, det här är ju en söndagsbilaga. De 

flesta har ju inte råd med någon egen bilaga på söndagar. Men de kan ju ha feature, det här är 

ju featurematerial och det kan ju de ha ändå på en lokaltidning. Att man har lite, ja inte vet 

jag. Att man intervjuar någon ny frisör som har börjat. Och veckotidningar vet jag inte, vad är 

det för veckoridningar? 

 

Q: Men alltså typ Allers. 

A: Jag kan inte dem, jag har jobbat på Året Runt förut, men jag vet inte hur de är. Men de har 

ju ett annat format, ett annat bildtänk. Vi jobbar ju väldigt ambitiöst med våra bilder. De 

jobbar ju ofta bara med arkivbilder. Vi tar ju liksom nya bilder. Jag skulle tippa att de gör det, 

jag kan inte riktigt det längre, men alltså, vi lägger ju ner väldigt mycket. Det är ju en tanke 

med alla. Det är ofta samma fotograf som har tagit alla bilder och han har ofta en tanke rätt 

igenom. Så vi har en strävan att jobba ihop med bilderna på ett sätt. Och sedan att vi liksom är 

aktuellare på ett sätt. En veckotidning kan ju ha ”När Karin kände efter i brösten hittade hon 

en knöl, här är hennes berättelse”. Det har ju inte vi. Då har vi ”I morgon är det stora 

bröstcancerdagen, här berättar”, vi knyter ju alltid till någonting bredvid. Det gör ju inte de. 

Sen har ju DN, det finns en hög kvalitet. Jag som har jobbat tjugo år på Expressen och med 

veckotidningar kan ju se en stor skillnad. Vi har hög kvalitet, vi är måna och jobbar mycket 

med texterna. De är inte så platta som de kan bli på många ställen. 

 

Q: DN har ju väldigt många läsare, hur gör man för att nå ut till så många, för att alla ska bli 

nöjda? 

A: Det vet man väl inte. Man får väl liksom försöka tänka när man komponerar tidningen. Jag 

brukar försöka tänka att man får vända sig tills å många, det är inte så himla enkelt. Jag mixar 

liksom, jag väger upp. Och jag är väldigt missnöjd om jag märker att det tippar över. Det här 

är alldeles för mycket för äldre och… Det är ju sällan det är för mycket för yngre, det är oftast 

för äldre. Och det beror på att det är lätt hänt, och vi som jobbar här är äldre och vi har. Och 

jag syftar ju till att nå så många som möjligt. Och sedan får man ju inte vara för snobbig. Man 

får inte utestänga folk, man får inte använda språk som människor inte förstår. Ingen vill 

känna sig dum. Man vill inte läsa en tidning och känna sig dum i huvudet. Man vill få 

förklarat. Man får aldrig tro att någon förstår. Då blir man bara förbannad och stänger. Man 
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har väldigt kort tid på sig att locka till läsning. Och så ringer mobiltelefonen och sedan är det 

kört liksom. Så man får anstränga sig väldigt mycket, vi jobbar väldigt mycket med 

ingresserna, rubrikerna, och lockar in liksom. Vad är det du vill berätta, kom igen, berätta 

snabbt! Sedan får man hålla sig till breda ämnen och bevaka sådant som man kan föreställa 

sig att många känner till. Tv, film, litteratur, nya böcker, breda ämnen, kung. Inför bröllopet 

nu är vi ju med på det tåget och ja, OS. Man får göra sådant som de andra inte gör. Det är det 

som är kunskap.  

 

Q: Vad tror du att läsarna skulle vilja se mer av? 

A: Det vet jag inte. 

 

Q: Får ni mycket samtal?  

A: Man får en del mail, och man får en del klagomål, men jag får också rätt mycket, 

produkten får mycket beröm faktiskt. Det är roligt. Det finns ju mycket synpunkter. Vi har 

väldigt tajt och ont om resurser nu. Lyssna på synpunkter och så. Film är ju till exempel alltid 

jättestort. Tv och artister. Markus som är 60 ska skriva om Lady Gaga. 
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Bilaga 7: 
Carina Nilsson, reporter Allers. Redaktör för Hört & Sett 

 

Q: Hur arbetar du när du gör ett reportage? 

A: Menar du från allra första början då liksom? 

 

Q: Ja, lite kort bara. 

A: Ja vi får ju mycket tips från läsarna och sådär. De ringer in och så. Och sen prenumererar 

vi ju på ganska mycket tidningar och så. Har det hänt en bra grej i Växjö eller så, så kanske vi 

plockar upp den och kontaktar folk då och frågar om de kan tänka sig att ställa upp för oss. 

Ibland gör vi ju kanske en annan vinkling på det. Om det är någonting som hände för ett år 

sedan så kanske vi gör det med lite bakåtperspektiv. Vi vinklar det lite annorlunda.  

 

Q: Finns det något slags reportage som du är mest nöjd med, någonting som går bäst hem hos 

läsarna? 

A: Vi har ju en marknadsavdelning som mäter väldigt mycket i våra tidningar, vad som går 

hem och sådär. Och de gillar ju att läsa om hälsa, det är en stor bit i tidningen. När de mätte 

nu nyligen så var det faktiskt det här som handlade om demens som var väldigt bra. Det kan 

vara det klassiska, en riktigt bra kärlekshistoria. Sedan gillar de ofta, det var någon äldre tant 

som hade slagit ned någon rånare, den stilen tycker läsarna också om.  

 

Q: Vad har ni för läsare? 

A: Det är väldigt brett, men framför allt är det kvinnor och lite äldre kvinnor. Medelålders 

kvinnor och uppåt. Men vi har yngre läsare också, så att vi är nog den veckotidning som har 

bredast läsarkrets.     

 

Q: Om ni får någon kritik av läsarna, vad är det då? 

A: De kollar väldigt noga vad vi skriver. Kronprinsen i ställer för arvprinsen. Överlag är våra 

läsare väldigt nöjda, kommer med mycket beröm och lite kritik. Det är i så fall sådana grejer 

om vi skriver fel till exempel.  

 

Q: Har ni några riktlinjer för hur ett reportage ska se ut? 

A: Det handlar nog mer om att det ska vara en bra historia. Har man en bra historia att berätta 

så går det hem hos folk. Det var någon historia om någon som hade vuxit upp på ett barnhem 

till exempel, det fick vi jättemycket positiva reaktioner på. Och det har handlat om pengar, 

farmor har råd men inte mormor till exempel. Om det är en bra historia så är det… Sedan har 

vi våra klassiska ämnen, dramatik med lyckligt slut, kärlekshistorier kan också gå hem ganska 

ofta. Och kändisar skriver vi om ibland. Men det är svårt att verkligen säga vad, det är lite 

personligt också vad man gillar och inte gillar. Ibland kan vi ju se också att, med de andra 

familjetidningarna, typ Året runt och så, ibland kan det ju vara så att vi känner att nej, det 

kommer in i Hemmets veckotidning till exempel. Man ska inte ge upp om man försöker sälja 

in någonting bara för att man får nej hos en veckotidning. Det kan vara att det passar i en 

annan. Det behöver ju inte vara ett dåligt jobb, det kan handla om att det inte passade in i 



Emmelie Wallroth 

Emewal-7@student.ltu.se 

Examensarbete MKV kandidat 

Journalistik i nya medier år 3 

Luleå Tekniska Universitet 

 

 

 

mixen den dagen. Man kan ju inte bara ha dramatik i tidningen, utan vi måste ha olika grejer. 

Och då kanske de precis har köpt in fyra, och då är kvoten fylld.  

 

Q: Måste ämnet alltid vara aktuellt hos er?  

A: Nej, det kan man inte säga. Eller det beror ju på hur man menar med aktuellt, men inte 

nyhetsaktuellt. Det kanske hände en svår tågolycka och då kan vi göra en bakåtblick ett eller 

två år senare. Så kan man följa upp de där människorna, och hur gick det sedan och så. Och 

det kanske inte dagstidningarna gör, kanske då och då, men inte så ofta kanske.  

 

Q: Tror du att det finns någonting mer som skiljer sig? 

A: Jag har ju själv jobbat på lokaltidning i rätt så många år, och det är ju ett mycket högre 

tempo, man måste fylla mer sidor liksom. Det är en högre tröskel för att komma med i vår 

tidning tycker jag. För på lokaltidningen hade man ju det ständiga trycket att man skulle få 

fram nya grejer varje dag och vara färdigt samma dag och så. Och vi jobbar kanske lite mer 

långsiktigt ändå, och har inte riktigt samma tidspress.  

 

Q: Längden på reportaget? 

A: Nu har vi fått lite färre sidor, så texterna är kanske lite kortare än vad de var förr. Ett 

vanligt reportage brukar vara max 7500 tecken ungefär. Och det kan man ju hitta i 

dagstidningar också, men inte kanske jämfört med en nyhetsartikel, de är ju kortare. Men 

sedan har vi ju även enkelsidor och då kanske det är omkring 3000 tecken. Så det skiftar lite 

ändå.  

 

Q: Och språket? Tydligt att ni är på plats? 

A: Ja alltså, vi jobbar ju med reportaget på det sättet att det ska finnas en närvaro, att vi ska ta 

med läsarna dit. Men vi är ju också styrda av den ekonomiska verkligheten, så ibland gör vi ju 

telefonintervjuer, men det är mest de kortare jobben. Och då kan man ju aldrig få samma 

känsla så. Skillnaden är väl då kanske tiden, att man har mer tid att jobba med språket här. Än 

vad jag hade i alla fall när jag jobbade på lokaltidning. Sedan är det inte säkert att det på till 

exempel en dagstidning finns mer tid än på en lokaltidning, med tanke på till exempel 

nedskärningar inom personalen och så.  

 

A: Fördelar med både lokaltidning och veckotidning. På lokaltidningen träffar man mycket 

folk och man får alltid direkt gensvar. Man har mycket läsarkontakter och man är mycket ute 

bland folk och så. Men sedan är det ju det att det ska alltid fram snabbt. Det händer alltid 

någonting mer än man har planerat för. Så jag tycker att arbetsvillkoren är bättre här på 

veckotidning på det sättet att man hinner göra sina grejer lite mer genomarbetade. Å andra 

sidan ska vi leva lite längre med vår tidning, många läser ju precis allting. Med dagstidningen 

så är det lite glömt nästa dag. 

 

Q: Hur lång tid brukar ni ha på er för att skriva ett reportage? 

A: Det är jätteolikt. Det beror helt och hållet på vad det ska vara. Det kan ju hända att vi 

behöver göra någonting snabbt för att det är deadline och vi vill ha med någonting som är 

aktuellt. Nu har vi väldigt lång pressläggning ändå, men det kan ändå bli snabba ryck ibland. 
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Sedan kan man jobba med vissa grejer i flera veckor, men gjorde lite annat vid sidan av under 

tiden då. Men det är sällan man behöver stressa fram sina saker. Det finns ju luft i den här 

organisationen på ett annat sätt än på en dagstidning. Där ska det mesta fram till samma dag, 

men sedan kanske man jobbar med lite långtidsprojekt och så men. Här är det ju nästan aldrig 

så att någonting behöver vara färdigt samma dag.  

 

Så som jag kommer ihåg det så var det ju oftast väldigt stressigt. Sedan fick man ju upp 

tempot och kunde skriva, ju mer erfarenhet man fick desto snabbare skrev man liksom. Men 

det var en väldig press att alltid jobba mot deadline, det tog lång tid att vänja sig av med det. 

Att man här kunde låta en text ligga till sig någon dag och få skriva lite… Plocka fram den 

och titta på den igen, och då göra annat under tiden. 

 

Sedan handlar det lite om var man befinner sig i livet. Jag som har småbarn tycker att det är 

jätteskönt att ha flextid som vi har här till exempel. Dagstidningen var ju en väldigt bra skola, 

man får skriva mycket och olika saker och vara på mycket mer än man kanske är här. 
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Bilaga 8: 
Anders Sandlund är nöjesredaktör på lokaltidningen Piteå-Tidningen.  

 

A: Avancerat, men när det gäller reportage, reportage är ju någonting som till skillnad från 

nyhetstexter och sådär. Du ska ju liksom använda alla sinnen. Att man försöker, man ska ju 

liksom hitta någonting som känns, någonting att spegla eller en person som känns intressant. 

Men framför allt att man avsätter tid, vilket ju kanske kan vara svårt ibland. Eftersom att det 

ofta är mycket som ska göras. Men framför allt att avsätta tid.  

 

Q: Hur tror du att det skiljer sig mellan tidningsgenrerna, tiden? 

A: Det är absolut en resursfråga. Små tidningar, små medel, stora tidningar, större medel. Så 

att kunna avsätta tid och därmed kunna avsätta arbetskraft, och att kunna avsätta personal för 

att kunna göra det så bra som möjligt. Där tror jag definitivt att det skiljer sig mellan 

tidningarna.  

 

Q: Språkmässigt? 

A: Allting kommer väl an på reportrarna. Jag tror kanske att det är mer individuellt från 

reporter till reporter än från större tidning till mindre tidning. 

 

Man måste kunna sätta av tid för att göra ett bra reportage. Känner man att man inte kan göra 

ett reportage tillräckligt bra, strunta i det. Det är väl lite mer som till exempel, om man får 

prata i generella termer, som om du slår på radion till exempel, och det visar sig att det är 

trädgårdsdags som står på. Du är inte alls intresserad av det egentligen. Ett bra reportage är 

väl egentligen någonting som lyckas fånga upp, utan att du specifikt är intresserad av ämnet. 

Att det är skrivet med engagemang och att du känner att du är där litegrann.  

 

Q: Riktlinjer? 

A: Det är väl det här med att du ska ge en annan typ av närhet. Om man pratar om snärtiga 

nyhetstexter som relativt kalla texter, så kan du prata om det här som ganska varma texter. 

Det finns nog inga superriktlinjer för hur ett reportage ska se ut. Men man kanske inte väljer 

att skriva ett reportage om något ämne som känns sådär supersnävt. Det är ju en annan sak om 

du jobbar med till exempel en facktidning eller magasin av något slag, som har sin tydliga 

profil. Det är nog ungefär som när du läser en bra bok, man vill liksom inte ha för mycket 

transportsträcka i början. Du vill att det ganska snabbt ska fånga upp dig. Det känns väldigt 

generellt. Närvaron är väl A och O, när vi pratar om reportage.  

 

Q: Anpassa sig efter sina läsare? 

A: Det gäller väl som så mycket annat när man jobbar på en liten tidning. Det gäller ju att i 

alla lägen tänka, vilka skriver jag för? Du ska ju hela tiden tänka på vem mottagaren är, så att 

man inte skjuter över mål. Du måste lägga nivån så att du inte exkluderar potentiella läsare. 

Man ska ju bjuda in. Jobbar du då på en liten dagstidning så måste du se till att alla ska med. 

Man vill ju gärna att det ska bli intressant för så många som möjligt.  
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Q: Hur gör man det på en lokaltidning? 

A: Man får kanske inte geeka in sig för mycket på ämnesområdet. Samtidigt måste man 

försöka hitta någonting både för de mest initierade läsarna och de läsare som kan tänka att det 

är kul att det här var ett trevligt reportage. Den bästa feedback som man kan få över huvud 

taget är de som säger att jag har inget direkt intresse eller förkunskap om det här området men 

den här grejen som du skrev var verkligen jättekul att läsa. Det tror jag att många journalister 

skulle hålla med om.  

 

Q: Mer uppskattat reportage i lokaltidningar? 

A: Igenkänningsfaktor ska ju aldrig underskattas. Vare sig du gör någon slags nostalgiska 

tillbakablickar med grejer som folk kan referera till. Ju mindre tidning du är desto närmare din 

läskrets kanske du ska vara. Jobbar du på en lokaltidning, tänk lokalt. Det ska kanske kännas 

relevant för din specifika läsekrets. Gräv där du står. Ibland kanske man gör det svårare för 

sig än vad det behöver vara. Ibland kan artiklar om bortsprungna katter kännas irrelevant, och 

sedan får det jättemycket läsare. Och så kan man tänka även i reportageform. Att begränsa sig 

är en grundregel man får tänka på i yrket, att inte gapa efter för mycket. 

 


