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uppseendevdckande den dn rni. vara. Sammanhang och hiindelse-

snirig att fOlja att ldsaren gir vilse och tappar
det g?iller i dnnu hiigre grad i TV, diir det kan vara

ftirlopp kan bli si
intresset. Och

niistan

intill omtijligt att

material

presentera

ett journalistiskt

avsliijande

pi ett formmiissigt bra siitt.

I TV ar det ju si ldtt att skildra stdmningar och kiinslor och si
svirt att berdtta fekta. O{ta blir det hiigar av dokument och
papper, kanske nigon som bliiddrar eller en inzoomning pE en

siffra eller en uppgift ftir att ft lite liv i bilden, alldeles siikert
husfasader med inzoomade fiinster och diirrar som stdngs, subjektiv kamera pi fiitter som gir och kanske lite dramatisk musik. Och

si
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JH i slutet av 5O-talet, trodde jag att all
bra joumalistik var undi:rsiikande. Nu ?ir jag inte si sdker lii"ngre.
I alla fall tycker jag inte att all undersiikande joumalistik lir bra.
Fakta och information kan liitt diida en text hur viktig och
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dokumentporftiljer och telefoner ftintis och bilar som i.ker
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Tr,ikigt

ivdg. Det blir

f,ir

det inte uara

lilsom inte si mycket annat att vdlja pi, om man

bedriva det som nu

gir
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ska

under namnet "unders<jkande journali-

srik".
Kanske iir det diirftjr som det dr si mycket man saknar i virr
utbud och som man kan kritisera oss ltir att vi missat: en belysande

dokumentdr om Boforsaffiren, en avslcijande om Ebbe Cadsson
och Hans Holm6r, och si Palmemordet {tirstis, en bred dokumentation av vir tids srtirsra mediahdndelse.

j^g p3, en gammal Facit som sdkert gitt
flera hundratusen ord. Det kdnns vant och rryggt rrors atr
DrsAnnaomNa skriver

fiirgbandet ibland hakar upp sig. Nigon Macintosh har jag inte
och baser och terminaler dr orijrda omr&den ftir mig.
Jag har inte
ens gitt en grundkurs i datasdkning si n&gon riktig underscikande

journalist tir jag nog inte. Jag tror aldrig jag har grdvt ftam oilgra
hittills okdnda sanningar eller oegentligheter som fttt huvuden
att rulla. Mest brukar det handla om art grdva fram mdnniskor,
och di brukar det gi ganska bra pa det gamla vanliga sdttet: ut
bland folk, lyssna, prata, skaffa kunskap, Idra kdnna, skapa ft)rtroende. Och har man bide tid och tur och en viss kiinsla ftir
mdnniskor och dr tillrdckligt envis si brukar man till slut hitta de

rdtta. Och sen dr det inte si svirt att hitta formen ftir filmade
repoftage och dokumentarer. Fcir di finns bilderna, di finns
miljcierna,

di iir det bara

att bcirja beretta historien.
Men det hdnder att dven jag gFLr in i arkiv och letar efter

handlingar och dokument. Senast jag gjorde det var i en film om
gamla psykiskt sjuka kvinnor som flyttas frin ett vdl fungerande
behandlingshem
landstinget

di

dll

Beckombergas

lista avdelning dddtir

att

trodde att man skulle kunna spara pengar.

Det var en upprdrande historia tyckte jag och f,kte ut till
hemmet ltir att trdffa de kvinnor som skulle flyttas. Och dzir
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trdffade jag Edit, 86

ir

gammal, som levt hela sitt liv p.i institu-

tI
ft

tion, omhdndeftagen av myndigheter och experter. Om henne
ville jag berdtta, och det var i hennes sorgsna iigon jag ville spegla

II

landstingets beslut.

fL

Fiir

n5.gonstans
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slutdndan, bland alla papper och protokoll,

finns ndstan alltid ett tide, en mdnniska, ett stdmningsldge: ilska,
vemod, ftirwivlan, ftirvining, ett skratt gtirm wi. Humor och
styrka, inte bara ordttvisor och eliinde.
Jag rycker alltsi att siffror och beslut miste landa i nlgot som
man beriirs av, n&gon som nlan kan identifiera sig med. Hittar jag
inte det,

h
ir
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di tror jag inte heller att jagvirgar mig pi att gora en film

i TV, itminstone inte en sextio minuter l8ng dokumentiir.

ST

hl

NfmrNerunucrvrs behijver det inte hara handla om en gammal

sjuk kvinna som flyttas, eller mdnniskor det dr synd om. Jag tror
konceptet ocksi giiller ekonomiska brott eller andra skumraskaffdrer som politiker, makthavare, verkstdllande direkriirer, fdretagsledare och samhiillets iivriga hederviirda kan t?inkas hemfalla

it.
Men jag mdrker nu ndr jag fru tillfiille till lite liingre betraktelser p.i Kanal 1: s dokumentdrfilmavdelning, aft det journalistiska arbetet, som alldd legat till grund ftir mitt ydtt att giira

film alltmer

reduceras. Formen

blir allt viktigare pi
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inneh8llets

til

blir mer vzirt iin aldrig si viktiga faka.
Hellre lite musik 2in speakertext, mer upplevelse och kiinsla iin
information och analys. "En nrfflares vdg" som jag gjorde fiir ett
par ir sedan dr ett bra exempel pa det.
Det var en svindlande historia om skatteflykt med minga och
kringliga detaljer. Kronofogden ville ha mdngder av miljoner,
och iklagaren italade nrfflaren som i sin tur flydde landet.
Jag gick igenom tretton kilo handlingar, en nistan ogenom-

o

bekostnad. Ett roligt klipp
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Det var falcurcr och protokolt
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I skutte godbitar
fick

rnu€ssafta

stiindiga

plats.

Men nu gri[de det TV och jag
rensade bland papperen och
sEllede bland besluten,
ert rent joumalistiskt
kvar frnns

till

slut bara det som jag

och begriplig.

arbete alltsri, och

ty.kt gora.

historien sann

vi klippa, IGrin Elander och jqg, och jag
miirkte
snabbt hur hon ytterrigare firtrerade
mina fakta'om nrfiraren och

L" Fne

h"n"

skatteafiXrer

fiir snririgt, sa hon om konkursftirvaltarens
--Alldeles
berartelse
och istiillet gick vi direkt pd
rufilarens flykt till Frankrike.
Bilder
fr8n Paris och Frank Sinatra sjunger ,T
loo. paris,. Joumalisten i
mig fick vika, ftirmodrigen till 6rdel
ftir filmen. IGnske satr nu
tittate kvar och ville se hur det
gick.

Octlg ffigade mig sjiilv och IGrin vad som
var viktigast ftir
aft eft TV-program skulle ni sin
publik. Svaret vi kom fram till
var: Trikigt fnr det inte vara.
F6r df byter tittaren kanal,
och nu
finns det ju en hel del att viilfa
mellan. fU.r ,a biirjar han ftisa
Eller gir ut i ktiket och tar ."
61. irfkig
ldninSen.
&h dA menar i4g inte att det rnriste o^r" ,otig;"e TV er d6d TV.
aft rnan skrattar,
utan aft det miste intressera
och engagera J ,rry.k t att
tittaren
inte stiinger av apluf,aten. Att
han rilltio historien girdigt.
Am
se
"r1 lrur det gar pa slutet. Fiirmodfig." gar., det ocksl det
P
slrivna ordets understikande joumalistikl

