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Dröttutten ttt71 ,i67 stot"e so-

ciala Reporroqe't sont t'ticker
makt o c h ntirt t t i s k ct r. "fii rti r t cl -

rar verklighet oclt .flir brry'-
delse för dem det skildr'lt' -
den drömmen finns hos de

fle sta j owrnalist er D en v ä c ks

till liv, förcindras, allt ,ftu
t i d e n s fö re s t cillnin g ar o ch fö r -
t' tirttrt i rt g ctr D e s s möj li ghete r
-. .'' brisr på ntti.jligheter)

-r;-,. -..-;. i.. . rr e ,!i€ntTSkfAV,
i7' ,,'-{:. t'. ',: j,i:,-',t' ,,r'h ekonO-
llrl-rÅrl rdt tti!" -{'t'ell repot't(t-
getsfornt oclt hmeltcill hcinger
ihop med modevågor och
me die rs org anis ation o ch eko -

nomi. Journalisten cir en del
av det, men kan också ut-
nyttja tidsanda och medie-
villkor och hittafonner.för att
b n't a i g e n om ti de rt s före ställ -

rtirtgar oclt rtonrter På seni-
nariet i Södertiilje var clet

frcimst fira starka och egen-
s inni ga kvinnli ga j ournalis -

ter somrepresenterade det so-
ciala reportaget Ncirs genom
tiderna: Wendela Hebbe, Es-
ter Blenda Nordström, Kaj
Andersson och Majgull Ax-
elsson. Jag ska hcir skissera
en del av bakgrundenför det
sociala reportaget.

ta

Efi BRA REPORTAGE BEROR
Vad kännetecknar ::: ::j .'.r;1: r-pcrr-
tage? Det är att ja,r . : .*- *:- . l : :::örd
ar det som skildru- D= *- -" - -- - - -.. -'n

röstilexteni()mtir.ri. -.--: - - . -:

låter trovärdi-s och ::g: .-r.: l. -: ..:
det finns en te\t La:a: ::i.:;: : .' :::
n.\an\er och kompi;'.:'.::. :'r- -:.*- .-.:-
brt'ter ar.'mot hrirr:i::l: i.-l llisr.:.
Det bra socialä re ptrri; jtl itrrmar lr tla:i.'s
iiån den endimensionejir skildrin_sen ar

människor. trreöra .is tian schabloner
och vara kontror ersiellt senom att syn-
li-egöra det problematiska och icke
förr'äntade.Den vanli-saste fällan är den
endimensionella skildringen som redu-
cerar människor till schabloner. Den gör
de drabbade till hjälplösa off'er och får
dem att likna r arandra oavsett tid och
omständi-sheter. En annan n'rr cket tvdlis
tä1la llr att journalisten är en rilliilli,q
turist och detta socialt -\!r:1i\.r 5:::r:"r-
perspektiv uppiliån ibrnre ;1.. ::-. .ri.:-
sinnade. Det frnns ett \ älmenrnde .i., e:-
klassperspekiiv som inte heller .o,-irrlr
medvetna journalister lrckas undlika.
Joumalisterna representerar ofta en nted-
elklass vars erfarenheter är helt andra än

dem man skildrar. De som lyckas ta sig ur
detta perspektir'_sör det dels genom insikt
om sin egen ro11 dels genom f'örmåga till
inlevelse med dem de skildrar.

DICKENS OCH ZOLA
Utgångspunkterna för genren finns i rea-
lismens och naturalismens teorier för
verklighetsgestaltning i såväl engelskt
som franskt 1800-tal. hos f'örfättare som
Charles Dickens och Enile Zola.Detar
värt att komma ihae hur det ser ut i Frank-
rike och ör riga Europr p.r | 8.;0-1xls1. ps1

är ett Europa i förändnn,c och i klass-
omvandling,med stark: norsättning-
ar.1848 års revolutioncr i:: iLrrt .vept
fram. Flera länder infbr io,ks\o1or. Den
fria pressen föds och ut\iii':ii decen-
nierna före 1850 och den irk"d: liiskun-

nigheten hänger ihop med det. Uppla-
gorna är inte stora, men här erbjuds nya
möjligheter fbr dem som skriver. Grän-
serna mellan fbrfattare- j c,urnalister- skri-
benter är inte tr dli.'s .

Eaarlr zoLA
OCH ,lOURNATISTROLLEN
: : i:--, j: Zc'i; r ar tlktionen otillräcklig
ir "i .kildra rerkli_eheten och -vränsen
mellan tbriattarroll och jourrralistroll var
111'tande. Han går in och ut i rollerna. Det
naturalistiska programmets krav på att
skildra människors villkor. inventera nö-
den och utsattheten, skärpa kraven på
dokumentation och analys är den berättar-
ideologiska grunden för honom. Emile
Zola kommer att fungera som ideal och
utgångspunkt för författare och j ournal i s-
ter under andra hälften av I 800-talet och
Iånet in på 1900-talet. Ett favoritmotiv
ibr tidens karikatyrtecknare var Zola med
:lnteckningsboken i högsta hugg på väg
:n klnna. lukra. iaktta och notera. Zola
:;r >liktskapet ntellan den naturalistiske
iörtanaren och journalisten och han an-
r'ände journalistiska arbetsmeroder: iakt-
ta,sande och faktainsamling var grund-
läggande arbetsmoment. ZoIa får alltså
betydelse inom journalistiken för utveck-

BRITT HUTTEN
ör docent och prefekt vid Insti-
tutionenfö r j o urnal i s tik, me tlier
och kommunikation vid Stock-
holms IJniversitet (JMK) och
har bl a skrivit boken Förändra
verkligheten. Det sociala fepor-
taget fr än Zol a till Zarernb a. B r i t t
Hultön ledde seminttriet den B
september och bidrar här med
en generaliseretnde artikel på
tem0!.



DET 5OCIALA REPORTAGET
lingenavsåväl innehirllsoir: .::=.-.*:. -- ,,,;rf-leraårsenare.E:te:B.. :.\ -:-
I USA finns förbindelselitr,':: -; ' f. . : :l be skriver med e\rri-: -:.-,:: --:
Muckrakers som boksta\ii,:. :- *. : ,r,:r-t;r och pigor har i.: j:' ---.-r
gniva sig in i verklighct.-. -- ' . -- -- . ----.-.:. .lrskilt i hurh:rl... .---:::-
hurden såg ut. I Europa L ::" :. -: *=: .:-.:nocksålördagrg;"J-:: --: :.:-:g-
direkt och tydligt. Fiir:':',,:- ::
win Kisch - Europ.-:--- -- r-
under del tidiga lQr )t -'- ;

uttalad förebild.

sombli\rt.rp::..r.- :'. . r t-i: - - j -.l:-
låter lr.rrna i,'..::.r-... i: :. _--.:..-
långa mutköerna. l:1, ..-..: . --r:--:l
Avgrunden: lolk cr ion;.:.:.:= :- : ::-
bild förde flestajournalirr3r -, r j^-:::
med sociala reportage, är.en onr ;: ir.::
alltid är medvetna om det.

sVEN'KA TÖRTCÄNCART:
I Sverige skrivs det första sociala reporta-
get av Wendela Hebbe i Aftonbladet ja-
nuari I 846. Hon var både författare och
journalist och hennes reportage i Afton-
bladet är föregånr:rre f'ör vår tids sociala
kamp.rnjj ournal istik.

Det irn: också ett samband mellan
naturalisnten tr.-h det iociala reportagets
utveckling hll r S',:ri.e . Jag ska ta två
exempel: i>id,-.: K;..re:g och Ester
Blenda Nordstriir--.

Isidor Kjellberg :,.i::.:._.;:e :-l-fa
journalistariUSAoch ''G :.'' i.'i.- i-. i'
publicerade han rtlr]'t i:.rr--::j-: :-,.
inte minst om de s\ anas .i::::: : -:-l
kom han hem till Srtrirr , ,.-. -:*1--,'
Ö st göten.Hans sociala inire> se >1;r i---i: jr

igenom i journalislikcn i Ö:triittn. Ir:l
minst i en serie arbeLsplrtrreporll!c l'r:i
Norrköpings fäbriker under 187-1.

Ester Blenda Nordström klädde ut sig

till piga och tog jobb på en sörmländsk
gård. Det skildrar hon i en reportase5tni
i Svenska Dag,bladet 1914 och samma ar

ges reportagen ut i boken En piga blcutd
pigor. Ester Blenda Nordström hör n d-
ligt hemma i traditionen från Emile Zola
och hon är samtida med Egon Envin
Kisch som dock publicerarsina reportase-

- : -- : :i L::tå11 SOm en 111\ rllli:l:11: l--.'r3l-
-:. . - - a-:rrn. Realismen. de:.-'r ..=: ::en.

'-li; :ii skildra männi:kr: ,--.. .:. .-ltså

-' . --rnaturalistiskutt:-.t.' -- ..1flr-

-. -'ilr det i terte:..- "--.. c1t

":ri::-:inliet tonfäI1 och e :- ::.-: k .om

- : --:r Bl.'nda Nordströqi. =-.:..

', ::rliqhetsskildring. Här finns en pläde-
: :' r - i.r den nva tidens journalistik.

', f ,,'. t c b e l l e rrta kontma. Litte rära otfi si-
.:.,' i .l r,:ri'ttulisterna, ctrbeturkorrespon-
.;.'... -,..;, ir'Prar-da, se den h'skakotnmu-
,:'r--r. -i ,i'€ssen, se vår egeli Storm-
kl tr.- k;,. r tt b r i k s r ct p p o rt ö re tt, y o I tnt ti re r t

- n o t i.\.|'ri rfd t r a re n, e I d sv åd e s k r i b en t e n.

mordntålsreferenten, och till .slut stor-

.jcigaren på det internationella området.
EgonErwin Kisch.."

Nyhetsjournalistiken tar plats på 20-ta-
lets mediescen. Nyheterna både kryrnper
och vidgar världen. Rapporter i fbnl av

reseskildringiir är ett påtagligt inslag i 20-
och 30-talets journalistiska värld. Det är

som orn för'fattare och joumalister måste
pasra pa att tf, iör sig när olika delar av
r ;:iJ::: :1:', mörliga att nå efter kriget.
R:.:.":l::.:_::rna är sällan turistiska
:.:.-::r.l-::r-:r_i|1r utan de utmärks av so-

-, ;, : t,: i i r.iilr r och är tydligt verklighets-
: .:.r-:::: Sknbenterna rör sig lika väl
:-i: :-i::-:1i iom Ute i vtirlden. Lusten att
':rii:--^; r det som förenar. En uppräk-
n:n*l .,, neera viktiga reportageböcker
r:.:: t:ndensen: Ivar Lo Johanssons Va-

3,;i',.,;i7i71 i Frankrike (1921), KoLet i
,.;.: i 1928), Nederstigen till dödsriket

' 19)9 t. Minastäders ansikte(1930);Sven
Barthel , journalist och författare, gav ut
S i I I o c h fi sk (1929) - en r eportagebok om
bohusfiskarnas liv och villkor. Atlant
(1931), en skildring fiån Fiiröarna, Pri
väg tilL Colon (1932), Loggbok (1934).

Kust och ö (1935) och Slagruta (.1931).

Ludvig Nordströms Fyrskeppet
t1922), och Stor-Norrland (.1927), var
kulturella och ekonomiska reportage.
Bondeni)den (1933), var en rundrese-
skildring som inte väckte lika mycket
uppmärksamhet som hans Lortsverige
(1938). Maj Hirdmans Resa till Amerika
(1926), var typisk för den sociala rese-
skildringen som med engagemang och
patos fångade verkligheten. Ragnar Holm-
ströms B arn, mödrar och manfolk (1928),
rörde sig i hemmaverkligheten i Stock-
holm. Josef Kjellgrens reportageböcker
är representativa för tidens sociala rese-

skildringar: På snålskjuts genom Eurctpu
( 1 928), Spansk Odyssö (1932), Thetrt ter

flyter förbi (1937).

5Ä BLEV DET 1968...
Kårhusockupation. \ir::.., -J-''. -.

tioner,Detsene60-i.--: -r - --- --:-
av 70-talet med i:.. : ... -r
är vä1känd rrs'i l -r';r . -:.
tisk. I-i;r Jc. - - * -'-i' j-:
samhä11:k-:..--:.:. :i. I Ic'
finns de: s,-r;i;i; i3irri-ii{et är'en under
+0-. -i{l- tr-h 6U-talen som I\ ar Lo-Johans-
sons reportagesene Alderdomssverige i
VT lg+q eller Barbro Alvings reportage-
serie Norrlandsresan i Dagens Nyheter
1951, men från slutet av 60-talet och
några år framåt står det tydligare i fokus.
Det får ökad prestige och betraktas åter
som alternativ till flktionen för att -uestal-
ta r,erkligheten. Författare blil jountal is-
ter. journali-'ter blir tbrfattare och e n rad

reponage trch rapp.rnbö.-ker med s.r.-iilt
innehall 

-ges 
uL R:ppontekni.en sLrn ar-

betsmetod 1r en ry dlig del r\ iidens ideal.
En lista ö\er rapportböcker och

reportageböcker från slutet a\' 60-talet
och början av 70-talet säger mycket om
intresseriktni ngen: Sara Lidmans G ruv a
( 1 968),PO Enquists Le giontirerna (1968),

Carin Mannheimers Rapport om kvinnor
(1969), Sture Källbergs Rapport från en

medelsv ensk (l 969), Olle Bengtzons Rap -

port från Tensta (1970), Maja Ekelöfs
Rapport från en skurhink (1970), Anna
Lisa Bäckmans Svarl (1971), Folke
Isakssons lr,lere på verkstadsgolvet
(1971),Raimond Bengtssons Jag en job-
bare (.1911), Göran Palms Ett år på LM
(1912), Arvid Rundbergs En svensk
arbetares menloarer (1913), Barbro
Jöbergers Öppet brev från omsorgs-
v cirlde n (I97 5), Rune Johanssons Riy a/la
kåkar (1976), och Erik Johanssons
Fabriksmänniskan ( 1 976).

,ACK TONDON'O^^ FORE BI LD
Sommalen l90l : : -' .

London. kläddr u: . -
ettguldmyntins,.::.:--,-- ,-- ' *r- "rr'{EN REBELLERNA KOA^^ A"
in i EastEnd. : '-:: : - :-^ . *-,--: F ::.:JelsermellanZolaoch:\en\kttret-
på det sätlei *-: ,:"- -- -: :.:.1 gar via Egon Eru'in Ki>,-h. \är
reportagebr.l,;r. : - ' - :.-nittaren och journalisten Jrr:ei Klell-

"- irrn recenserar Kischs repona_rebok Pc-
-- r-;Llitet Anterika i tidskritlen Förtstret
r. l9-10: 27 ) visar det en anda och en stäm-
, - :::--t bland dem som söker nva fonler för

:..:
-::: .-.:: aa: :::
'"::,S:. \'iSSt



DET SOCIALA REPORTAGET
DE KVINNLIGA
,OURNALISTERNA
Intresser lbr rapport- och reponageböcker
de lar tiden ned 30-ta1er men en avgö-
rinde.r,tlln'd är de krinnli_ea skriben-
te rr;. :-':1. K., inntrr: roll i det offentliga
\ir-::l3t h"l r:J:illt fiirändrats.

D:r. ::-i:::i:: ::dikala tidsandan ver-
{::: :.tt: lrjJ::::i;rrnde på kvinnli-ea

,l'rlr:.:.r.:cr: .r,:t" rnCe . Traditioneila
k-, -:.:. - - r-r;J3r in,::r. den .rociala sfären
ir h:_: ::::-.. P:t:.3min kan delr.is
deiln.::.: :', i.,,:rn,:.:. I Jet tidiga 30-
talets so.-i;l;-t rrui:-i:. : : :ti, : n kr innor och
av kr innor tinn> ea::., clr_:: rr innlist upp-
drag där r'ård. omscrs. i,-.lkupplr snin-s
ochkvinnorolier srod i lc-r,us. \u örnr as

och problematiseras den: rr.h ;ierilnns i
så olika tidningar som Dasen> \r'heter.
Året Runt och Vecko-Joumalen - är en
om sätten att tolka och gestalta detta är
olika beroende på dessa mediers olika
villkor, läsarsyn och klasstillhörighet. Der
sker på samma gång som antalet kvinnliga
joumalister ökar markant i dagspressen.

VAD ÄR ETT
SOCIALT REPORTA6E?
, ,l :- ; -. - -:.-: :::,':lirge .r -Iag haf Valt
: l -.: *-: .1.:-, : :::-:i.:: .,::n. Genten
:::. ::-.: : :::-:tr. ::.:- :,i ::-r ltJ. men

_i:-.--...:-Ll ;: *.. -:l.f 3rn '. Jnl fr plul.
r\i r nåson torm tr-kså glort det st nligt i
te\ten. Beränanekniken kan skifta från
essayistiska texter som på 30-talet och
90-talet, till renodlad rapportteknik som
på 70-talet personerna framträder i obru-
ten form och där reportern iir helt frånva-
rande i den synliga texten. Den vanligaste
formen genom decennierna :ir en bland-
ning av miljöbeskrivning. scenisk fram-
ställning, direkta anföringar och i någon
rnån också en reporter sorn reflekterar
och värderar. Reportern som handgriplig
följeslagare och -euide i nödens miljöer är
ett klassiskt mönster.

Att definiera vad som är "det sociala"
är besvärligare. Hur människor lever och
hur deras liv förhåller sig till samhälle
och offentlighet är själva basen och själv-
klart innebär det att ett socialt reportage
inte bara handlar om nöd utan också om
det "normala" och om det goda livet.
Det f-inns ett grundmönster för det sociala
reportaget men vi kan se att det inte är
entydigt utan bryts, förnyas och tår flera
former. När journalisterna förmår bryta
den traditionella formen lyckas de också
på ett bättre sätt ,cestalta människors liv
och berrira sina läsare.

9O-TAIET O(H Rf PORTAGET
Hur hanterade medierir, '-:t Journalis-
terna 90-talets lågkoniu-..::rl Hur be-
skrevs de som drabbades .'. .rbetslöshet.
av hemlöshet, indra_rn; :,jreg. osv. Jan

Josefsson skrädde inte ,- rJ:n när han un-
der rubriken "Ynkn-s-:": iirrklädda till
journalister" talade t-:: jrrurnalisternas

feghet, underdånighel ,:,-r bekväma in-
ställsamhet.

" Samtidigt som ut e ! : ! :..,t;tt s b e d ri)v Li ga
situation skilclro.s .:?. ". il.lr1Jlrtission-

ens annonser i tidr',i,'.:";."-..i ita r lurutlde-
l('n av jottrn(tlistt,-'.: . -- i . .:t'tlt(tr l,tt
rcdaktionerna eltt, : .- ' -. -t i t n\ct'
och förntedlat ga,':,':..:.. -'. , .., i '
rttiin. Vi he.står rttt,,....: .-

.ttrkn'ggttr.[i;rÅ1,r,.j,;.. '.. . . :: ..

hög status oclt vir .;,'"., .i.;"; ', . ' '-;. .. -,.

illtt .scdda. rtt.sÅr,i,;.; . "..': -. : ' - .'
gör rårt jctbb oi it,': i ',: -. " r:.:::-; .-:.

bevoka.' (Journali.l-: r s!-: :-i

Än prr sANr,
Har 9O-talets so,-t:li .eponage tbrmått
skaka om makt och nänniskor? Har Jan
Josefsson rätt när hrn talar om en "yrkes-
kår av vnkn sear" l \Ied sitt inlägg visar
Josefsson att han ir en ar. dem som dröm-

mer om och tror på det sociala reportage
som påverkar samhället, och är besviken
över att det inte sker. Visst finns det so-
ciala reportaget på 90-talet, men det är
som om det försvann i det stora media-
bruset, som om det inte förmår att till-
räckligt djärvt och engagerat gestalta
verkligheten så att det syns och får bety-
deise. Behöver reportaget numer sändas
via TV-mediet för att höras?

SVÄRT FÄ UTRYMME
Majgull Axelsson är bland dem som har
visat att det inte är så och att det omsorgs-
fulla engagerade sociala reportaget fort-
farande berör och fbrlfarande förmår att
bilda opinion. engagera rlränniskor och
kanske ti11 och med fiirändra den. \len der
er entplet r i sar o;k sa att det > ocr:1 a repor-
::-::: h.: :'.r:ri ::: t: ..!nnme i dass-
' -::;l:>:r\3t- \1::::rntlbrellt att det i
- -:..::. ..r::ill; t-inn: en tbku: pa mark-
i;J-:.. .\: dess krafter. på det kommersi-
elle srmhället som gör att det sociala
reporta-set kommit i skymundan. Det är
dags att återupprätta det och det starka
och engagerade intresset på seminariet i
Södertälje visar att något är på väg att
hända.

Britt Hul.tön

BLO/v\BÄRD
I

l

I WENDETAS SAIONG
En ai fbrenineens verkliga
entusiaster. Irtga Lindblad,
har e-senhändist målat en
bård ai linneor. som skall
löpa runt hcla .tora salen i

bottenr'åningen ar Wendela

Hebbe. hur. En personlig
hyllnin-v till :maländskan
Wendela Hebbe - linnean
är \()m bckrnt Sn"lrnds
iandskapsblt r-Lm:. Den

också r'id Snack'. -k:n pa

Wendelas ti,i. I:_:;
Lindblad var le;':-, :

av den för:ta .ir r:..::
i Wendela. \';r-i.;l
1983. Här tiii n '_:::
ses hon r id .itt "::.-


