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Inledning 
 

Reportern Bang 

 

”May I say Barbara? Alving is so difficult”, sa Mahatma Gandhi till Barbro Alving när hon, 

under sin jorden runt-resa, besökte ett vibrerande varmt Indien på väg mot 

självständighet, år 1947.1 Troligtvis kände han inte till signaturen under vilken den 

svenska reportern framför honom skrev sina uppmärksammade reportage. Det hade ju 

underlättat artighetsfraserna om han helt enkelt hade kallat henne för Bang. 

     Bang, Käringen mot strömmen, B.A., eller helt enkelt Barbro Alving. Signaturerna 

under vilka hon skrev sina reportage och recensioner, krönikor och kåserier eller talade 

i radio är flera, men har alla hjälpt till att definiera henne som en av Sveriges mest 

inflytelserika journalister genom tiderna.2 Intresset för Barbro Alving har inte minskat 

de senaste åren. Detta är något som inte minst återutgivningarna av hennes texter, Maj 

Wechselmanns dokumentärfilm Bang och världshistorien från 2008 och Beata Arnborgs 

biografi Krig, kvinnor och Gud från 2010 är goda indikationer på. Men samtidigt har det 

vetenskapliga intresset för hennes texter varit relativt begränsat och i synnerhet 

retoriska perspektiv återfinns endast i någon enstaka studie.3 Den här studien utgör just 

en retorisk analys av ett antal Bangtexter med särskilt intresse för hur hon skapar och 

aktivt arbetar med det som inom retoriken kallas för ethos – talarens karaktär så som 

den framställs i den retoriska situationen.4 

 

Barbro Alving föddes i januari 1909 som den andra dottern till Fanny och Hjalmar 

Alving. Att hon, mindre än tjugo år senare – efter sin studentexamen från Whitlockska 

samskolan i Stockholm – skulle påbörja en lång karriär som skribent var måhända ingen 

överraskning. Mamma Fanny skrev både poesi och romaner och pappa Hjalmar var 

                                                           
1
 Beata Arnborg, Krig, kvinnor och gud. En biografi om Barbro Alving (Stockholm, 2010), s. 245. Citatet har här 

översatts till en ganska tafflig svenska och jag har därför tagit mig friheten att översätta tillbaka till engelska. 
2
 ”Inledning”, När Alving blev Bang, red. Marcos Cantera Carlemagno (Lund, 2001), s. 9. 

3
 Kristina Lundgren, Solister i mångfalden. Signaturerna Bang, Maud och Attis samt andra kvinnliga 

dagspressjournalister med utgångspunkt i 1930-talet (diss. Stockholm, 2002). 
4
 Aristoteles, The ”Art” of Rhetoric, med engelsk parallelltext, The Loeb Classical Library 193 (Cambridge & 

London, 1926), II. i. 4-7. Begreppet kan problematiseras – något jag också kommer att beröra senare. 
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språkforskare som bland annat översatte isländska sagor och gav ut läroböcker i svensk 

litteraturhistoria.5 

     Alvings journalistiska bana inleddes med en volontärtjänst på Stockholms Dagblad där 

hon, under omständigheter hon själv inte mindes, tog signaturen Bang – de två första 

bokstäverna ut förnamnet och de två sista ur efternamnet. Hädanefter kommer jag också 

att referera till Alving som just Bang. Dels av praktiska skäl och dels då den här 

uppsatsen endast behandlar texter som skrivits under just den signaturen. 

     På Stockholms Dagblad delade hon kontor med den inflyttade danskan och självlärda 

reportern Ella Taube som fick fungera som mentor och förebild för den aspirerande 

reportern. Ännu fanns det i Sverige inga officiella journalistutbildningar och man kan 

föreställa sig hur viktigt det måste ha varit för en ung person med ambitioner att få 

iaktta och lära sig av någon med Taubes erfarenhet – något Bang också påpekade själv.6 

     Efter en kortare tid på Stockholms Dagblad flyttade Bang vidare till veckotidningen 

Idun där hon huvudsakligen arbetade som redaktionssekreterare och filmrecensent men 

också fick skriva sina första större reportage.7 Kristina Lundgren påpekar i sin 

avhandling Solister i mångfalden att den här perioden var viktig för Bangs stilistiska 

utveckling. Hon menar att formatet för en veckotidning inte ställer samma krav på 

objektiv faktaförmedling och att detta kan ha varit en god grogrund för Bangs mycket 

personliga form av rapportering.8 

     Efter ett sommarvikariat på tidningen, under sommaren 1934, blev Bang 

heltidsanställd på Dagens Nyheter under hösten samma år – och därmed tar den epok i 

hennes liv som den här uppsatsen fokuserar på sin början.9 

     Under de första åren på tidningen förde Bang en relativt anonym tillvaro. Uppdragen 

var ofta rutinmässiga och även om man kunde ana den inneboende talangen skulle det 

dröja ytterligare ett tag innan det stora genombrottet kom. Det kom knappt två år 

senare, 1936, då hon skickades som DN:s korrespondent till Berlin och platsen för det 

årets olympiska spel. 

     De olympiska spelen var inte bara den unga reporterns första internationella uppdrag 

för sin nya arbetsgivare utan också, som hon själv skrev, hennes ”första möte med det 

                                                           
5
 Barbro Alving, Ruffa Alving Ohlin, Bang om Bang (Möklinta, 2009), s. 6. 

6
 Alving; Alving Ohlin, 2009, s. 25 f. 

7
 Arnborg, 2010, s. 51 f. 

8
 Lundgren, 2002, s. 228 f. 

9
 Alving; Alving Ohlin, 2009, s. 6 f. 
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inflammerade Europa”.10 Dessa möten kom att bli många under de följande åren, men 

det var de humoristiska och personliga reportagen från den där sommarens 

Nazityskland som gjorde Bang till mer än bara en krönikör eller en förmedlare av 

nyheter – de gjorde henne till en svensk celebritet.11 

     Åren som följde var omvälvande, inte bara för en Bang på ständigt resande fot och 

med skrivmaskinen under armen, utan för hela den europeiska kontinenten som såg ett 

nytt världskrig närma sig med allt raskare steg. 

 

Den journalistiska arenan 

 

Innan vi går vidare med undersökningen av Bangs ethos och hennes mycket personliga 

stil bör vi också veta något om vad som faktiskt förväntades av henne. 

     Det skulle dröja till skarven mellan 1950- och 1960-talen innan Sverige fick en 

officiell journalistutbildning.12 Vid det laget hade Barbro Alving arbetat som journalist i 

över trettio år. 

     På det sena tjugotalet var det, för en blivande journalist, bara att hoppa i bassängen 

på den djupa sidan och lära sig att simma allt eftersom. Bang skrev själv angående sin 

första tid som volontär på Stockholms Dagblad att ”nu för tiden börjar unga 

journalistadepter med att gå på journalistinstitut, och det är säkert bra. Då började man 

med att börja; och Stockholms Dagblad var såsom ett litet journalistinstitut”.13 Men 

samtidigt påpekade hon också att ”den ungdom som släpptes ut i 

stockholmsjournalistiken i slutet på 20-talet kom ut i en liten värld, en värld av välvilja 

och idyll. Sina första simtag tog man i en ankdamm, och det var nog bäst så. Någon 

känning med de mörkare sidorna av svensk social verklighet kan jag inte minnas att jag 

hade”.14 

     När Bang 1934 anställdes vid Dagens Nyheter var det vid en tidning som länge hade 

förespråkat just en personlig stil. Tidningen skulle vara läsarens vän och ”utveckla sig till 

                                                           
10

 Alving; Alving Ohlin, 2009, s. 45. 
11

 Arnborg, 2010, s. 134 f. 
12

 Lundgren, 2002, s. 17. 
13

 Alving; Alving Ohlin, 2009, s. 23. Kursiveringen i citatet är Alvings egen. Anmärkningen gäller hädanefter även 
för andra kursiveringar inom citationstecken. 
14

 Alving; Alving Ohlin, 2009, s. 23. 
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en personlighet”.15 Inte heller var hon ensam om att skriva personligt. När hon först kom 

till Dagens Nyheter var det som semestervikarie åt den rutinerade Elin Brandell. 

Brandell var en journalist som, likt Bang, satte sin egen prägel på sina texter. Ofta 

innebar det en tydlig betoning på pathos, det vill säga en känslofylld stil och 

argumentation.16 

     Under åren på tidningen arbetade Bang dessutom sida vid sida med bland andra 

Oscar Rydqvist och Jan Olof Olsson – kända under signaturerna Åbergsson och Jolo – 

vilka båda gjorde sig kända för sina personliga sätt att skriva journalistisk text.17 Vidare 

menar Kristina Lundgren att dagspressen vid tiden för Bangs genombrott var 

rikhaltigare och mer profilerad än idag.18 En följd av det kan ha varit en större acceptans 

för en personlig och normavvikande stil än vad som är fallet idag. 

     Bang var alltså inte ensam om att delvis frångå den journalistiska normen att förhålla 

sig personligt neutral i sina texter. Men trots att både tidningen och dess läsekrets 

förväntade sig ett visst mått av personlig närvaro blev en av reportern Bangs viktigaste 

uppgifter att finna en naturlig balans mellan att våga ta plats och den journalistiska 

fallgropen att ta för mycket plats. Just detta är en viktig utgångspunkt för – och ett motiv 

till – min studie. 

     I Att ge den andra sidan röst – Annika Olssons avhandling om rapportboken i Sverige 

på 1960-1980-talen – skriver Olsson om textens genretillhörighet som viktig för själva 

kommunikationsprocessen. Vilken genre en text kategoriseras under kommer att 

påverka hur läsaren tolkar den. 19 Vidare redogör Olsson för det som författaren Philippe 

Lejeune, angående texter med självbiografiska anspråk, kallar en självbiografisk pakt. 

Denna pakt skapas när författarens namn och textens berättarnamn stämmer överens, 

vilket leder till att vi likställer författaren med textens berättarröst.20 Genom den 

processen likställer vi också den verklighet som texten förmedlar med författarens 

”utomtextliga verklighet” och ”läsaren uppfattar texten som en individs redogörelse 

(sann eller falsk) för något ur sitt eget liv”.21 

                                                           
15

 Lundgren, 2002, s. 161. 
16

 Lundgren, 2002, s.160. 
17 Lundgren, 2002, s. 161 och Karl Anders Adrup, ”Ivar Ljungquist – den enväldige”, Tingstens tid. En krönika om 

DN 1946-1963. Del 1, red. Bengt Nordell (Stockholm, 1989), s. 16. 
18

 Lundgren, 2002, 229. 
19

 Annika Olsson, Att ge den andra sidan röst. Rapportboken i Sverige 1960-1980 (diss. Uppsala, 2002), s. 232. 
20

 Olsson, 2002, s. 232. 
21

 Olsson, 2002, s. 232 f. 
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     De reportage Bang skrev för Dagens Nyheter kan i sig inte klassificeras som ren 

självbiografisk prosa eftersom de de facto är journalistiska texter för en seriös 

dagstidning, men vissa relevanta likheter finns. Delvis genom det dokumentära 

anspråket vilket klassificeringen av genren som berättande reportage gör, men också 

genom koherensen mellan författarnamn och berättarnamn. Det finns alltså en 

förväntan på att genren i sig beskriver en utomtextlig verklighet som närvaron av ett 

explicit jag inte behöver inskränka. Tvärtom innebär även likställelsen mellan författare 

och berättare att ett dokumentärt anspråk görs. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är, som jag nämnt ovan, att undersöka hur Bang konstruerar 

och aktivt arbetar med sitt ethos. Ethos är emellertid ett komplext och mångtydigt 

begrepp som kan behöva ytterligare bestämningar. 

     I inledningen till sin artikel Reporteren og hans persona citerar retorikforskaren 

Christine Isager författarna till handboken Skriv journalistik. Per Andersson-Ek, Kent 

Andréasson och Åke Edwardsson skriver att fallgroparna som väntar journalister är 

många – inte minst när man skriver berättande reportage.22 Den största fallgropen, 

menar författarna, är användandet av ett uttalat ”jag”. Detta då upplysningar om 

journalistens person ofta är ”berättarekonomiskt ineffektiva” och kan framstå som 

tecken på självupptagenhet.23 Men om en skribent ändå vill använda sig av det här 

explicita ”jaget” kan man låta det ”vara med, när det gör kvalificerade iakttagelser, gärna 

elegant formulerat”.24 

     Av resonemanget ovan kan man dra slutsatsen att Bang, med sitt mycket personliga 

anslag och sitt frekventa användande av ett explicit ”jag”, spelade ett retoriskt vågspel, 

värt att analyseras ur ett retoriskt perspektiv. 

     Men exakt vad är det vi analyserar egentligen och hur ska detta definieras med hjälp 

av den retoriska begreppsapparaten? Christine Isager väljer att tala om en reporters 

persona (pl. personae) – en konstruerad roll som skribenten spelar för att fylla en 

                                                           
22

 Christine Isager, ”Reporteren og hans persona: selvironi som retorisk strategi”, Rhetorica Scandinavica (2003, 
nr. 26), s. 20. 
23

 Isager, 2003, s.20. 
24

 Isager, 2003, s.20. 
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berättarteknisk funktion. Begreppet härstammar från det grekiska ordet för teatermask 

och har inom retoriken kommit att syfta på den ”mask” en retor väljer att ta på sig i en 

specifik retorisk situation.25 

     I Encyclopedia of Rhetoric skriver Robert E. Brooke att man, i samband med religiösa 

ritualer i antikens Grekland, föreställde sig att en människa antog vissa av en guds 

egenskaper genom att bära en mask föreställande guden.26 Och medan författaren 

poängterar att vi inte ska lägga för stor vikt vid sådana religiösa exkursioner så menar 

han att tanken på en spelad roll som någonting nästan magiskt, utanför det egna jaget, 

finner en plats även inom den moderna retoriken när vi talar om en retors persona, röst 

eller roll.27 

     I boken Talande kvinnor arbetar också Brigitte Mral med begreppet persona. Hon 

skriver att retorn – och, i Mrals fall, specifikt den kvinnliga retorn – måste välja en 

”persona som stärker talarens ethos”.28 

     Men Christine Isager påpekar också i sin artikel att begreppet persona ligger ganska 

nära Aristoteles definition av ethos.29 Isagers påstående är emellertid inte helt 

fullständigt då begreppet faktiskt innefattas av den. 

     Aristoteles menar att talarens karaktär – dennas ethos – är något som skapas med 

hjälp av de möjligheter som finns till hands i varje given retorisk situation med syftet att, 

på bästa möjliga sätt, övertyga sin publik.30 Karaktären som framträder behöver inte 

nödvändigtvis vara rakt igenom konstruerad men attributen är åtminstone av talaren 

selektivt utvalda eller framhävda.31 

     Kortfattat kan ethos enligt Aristoteles sägas vara talarens karaktär så som den 

framställs i den retoriska situationen.32 Om man alltså väljer att acceptera den här synen 

på ethos, då blir användningen av begreppet persona genast mer komplicerat. 

     Isager finner det användbart då hon menar att hennes analysobjekt hanterar sina 

personae med ironisk distans.33 Man kan till exempel tänka sig en situation där retorn 

                                                           
25

 Robert E. Brooke, ”Persona”, Encyclopedia of Rhetoric, red. Thomas O. Sloane (New York, 2001), s. 570. 
26

 Brooke, 2001, s. 571. 
27

 Brooke, 2001, s. 571. 
28

 Brigitte Mral, Talande kvinnor. Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key (Nora, 1999), s. 213. 
29

 Isager, 2003, s. 21. 
30

 Brooke, 2001, s. 569. 
31

 Brooke, 2001, s. 569. 
32

 Aristoteles, The ”Art” of Rhetoric, med engelsk parallelltext, The Loeb Classical Library 193 (Cambridge & 
London, 1926), II. i. 4-7. För en annan definition av ethos se till exempel James C. McCroskey, An introduction to 
rhetorical communication: sixth edition (New Jersey, 1993). 
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som talar för världsfred tar på sig en lösmustasch och spelar rollen av en tyrannisk 

diktator för att få fram sin poäng. Det finns då en tydlig förskjutning mellan den 

egentliga talarens ethos och den persona som framträder – men om argumentationen 

lyckas är det den faktiska talarens ethos som stärks. Den här särskiljningen av 

begreppen ethos och persona är överflödig i mitt eget arbete då karaktären som 

framträder i materialet inte behandlas med en uppenbar distans av författaren, utan 

snarare är tänkt att likställas med denna. På dessa grunder väljer jag att betrakta Bangs 

skapande av en framträdande men retoriskt effektiv karaktär som hennes sätt att 

etablera ett ethos. 

     Följaktligen blir mitt syfte, som jag skrev i det här kapitlets inledning, och med 

utgångspunkt i Aristoteles definition av begreppet, att bättre kunna förstå hur Bang 

konstruerar och aktivt arbetar med just sitt ethos. Då det tydliga, explicita jaget och 

känslan av personlig närvaro är så framträdande beståndsdelar i Bangs reportage 

kommer fokus att ligga på hur dessa skapas och vilka funktioner de fyller – enkelt 

uttryckt hur de påverkar skribenten Bangs ethos. 

     En utgångspunkt för den här analysen är att jaget måste verka i symbios med andra 

retoriska verkningsmedel för att dess plats ska kunna motiveras i en journalistisk text. 

Att utkristallisera dessa andra verkningsmedel och deras respektive funktioner kan 

förhoppningsvis ge oss ökade kunskaper, inte bara om Bang, hennes stil och hennes 

ethos utan också om hur man inom journalistiken kan arbeta med en stark personlig 

närvaro. 

     Men det finns ytterligare en aspekt att ta hänsyn till i studiet av Bang och hennes 

konstruerande av ett effektivt ethos: nämligen hur hon arbetar med, eller mot, och 

förhåller sig till rådande sociala koder och konventioner. 

     Karolyn Kohrs Campbell skriver i sin artikel Kvinnorörelsens retorik: en oxymoron att 

kvinnor, till skillnad från de flesta andra sociala grupper, föds in i sin sociala ställning. 

Och kraven på den traditionella kvinnorollen korrelerar inte alls med de karaktärsdrag 

som anses vara viktigast inom den amerikanska kulturen: att våga lita till sig själv, att 

våga vara oberoende och att våga vara prestationsinriktad.34 Kohrs Campbell skriver att 

                                                                                                                                                                                     
33

 En liknande syn på användningen av personabegreppet uttrycks av Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction 
(Chicago, 1961), s. 73. 
34

 Karolyn Kohrs Campbell, ”Kvinnorörelsens retorik: en oxymoron”, Rhetorica Scandinavica (2003, nr. 27,) s. 19 
f. 
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kvinnors sociala position därigenom ”strider mot demokratins grundvärden”.35 Alltså, 

om en kvinnlig retor agerar på ett sätt som uppfattas som självständigt och oberoende, 

och om retorn i fråga vågar visa sig prestationsinriktad, då utgör hennes retoriska aktion 

”ett brott mot den kvinnliga rollen”.36 

     Brigitte Mral för ett liknande resonemang – men med hänsyn även till den svenska 

kulturen – i boken Talande kvinnor där hon skriver att det aldrig funnits en naturlig plats 

eller roll för den kvinnliga retorn. Antingen var hon förbjuden att tala offentligt eller så 

ansågs hon vara abnorm, osedlig och okvinnlig.37 Mral menar att kvinnor fick utveckla 

retoriska taktiker som skilde sig från de mer traditionella, manliga, strategier som 

utvecklats till en kommunikativ norm ända sedan antiken.38 

     Så om Bang bröt mot den kvinnliga rollen, hur kom det sig att hon faktiskt 

accepterades – och till och med hyllades – inom den stora, traditionellt androcentriska, 

retoriska sfär som hon faktiskt verkade i? Innebar den socialt betingade roll som hennes 

biologiska kön förde med sig att hon fick anpassa sitt retoriska uttryck i annan 

bemärkelse än hennes manliga kollegor? Framförallt för att ta hänsyn till retorikens 

decorum – det som anses vara det passande i varje retorisk situation.39 

 

Urval och avgränsningar 

 

Barbro Alving var, som jag kort nämnde ovan, något av en journalistisk mångsysslare. 

Hon producerade under sin karriär allt från krigsreportage till kåserier, recensioner och 

radioprogram fyllda av personliga anekdoter. Då dessa former av framställning och 

deras retoriska situationer är så vitt skilda och kräver så olika uttryck tycks det mig inte 

vara möjligt att inom ramen för den här uppsatsen undersöka hur hon skapar ett ethos 

för alla dessa olika retoriska situationer. Jag väljer därför att fokusera på hennes arbete 

under signaturen Bang och närmare bestämt under hennes år på Dagens Nyheter. 

     Vidare har urvalet mer specifikt begränsats till sjutton artiklar från Bangs 

utrikesreportage. Dels behandlar dessa reportage flera centrala händelser i den 

                                                           
35

 Kohrs Campbell, 2003, s. 19. 
36

 Kohrs Campbell, 2003, s. 20. 
37

 Mral, 1999, s. 212. 
38

 Mral, 1999, s. 16 ff. 
39

 Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid (Lund, 2008), s. 49. 



10 
 

moderna historien och dels är de innehållsligt likriktade så till vida att de alla skildrar 

något som för dåtidens läsare bör ha varit en mycket avlägsen verklighet. En där 

tidningsreporterns roll som nyhetsförmedlare var betydligt viktigare än vad som idag är 

fallet, när utbudet av tillgängliga medier är långt mycket större än under Bangs tid på 

Dagens Nyheter. 

     De valda artiklarna har hämtats ur Dagbok från Berlinolympiaden 1936, där Rolf Yrlid 

har samlat alla artiklar som Bang skrev för Dagens Nyheter under OS i Berlin, samt 

antologin Bang. Klipp ur nuets historia. I den senare har reportern själv valt ut artiklar 

som hon anser skildrar historiskt viktiga händelser. Då urvalet är hennes eget har jag 

funnit det lämpligt att hämta delar av analysmaterialet härifrån. Dagbok från 

Berlinolympiaden 1936 skildrar en mer avgränsad händelse, men det framträdande jaget 

och det relativt stora materialet gör även detta till en lämplig urvalskälla. En liknande 

avgränsning har för övrigt Sven-Göran Malmgren gjort i artikeln Kring stilen i Bangs 

tidiga utrikesreportage.40 

     Läsaren bör veta följande: i Dagbok från Berlinolympiaden 1936 anges tillkomstdatum 

istället för publiceringsdatum och huvudrubrikerna har utelämnats. I Bang. Klipp ur 

nuets historia har huvudrubrikerna bytts ut sedan originalpubliceringen. Gemensamt för 

båda böckerna är att de äldre verbformerna ändrats från plural till singular, men ett 

visst slarv har förekommit och på sina ställen kvarstår fortfarande den äldre 

verbformen. I båda böckerna har även underrubriker och sammanfattande ingresser 

utelämnats. I övrigt är texterna oredigerade.  

 

Tidigare forskning 

 

I sin avhandling Solister i mångfalden tecknar Kristina Lundgren en relativt omfattande 

bild av både människan och journalisten Barbro Alving. Var hon kom ifrån och tankar 

kring vad som förde henne till journalistyrket; utmärkande stilistiska drag, men också 

hur hon skapar det Lundgren kallar för ett ”reporterjag”.41 

     Diskussionen som Lundgren för kring hur Bang skapade sina reporterjag är, på många 

sätt, både nyanserad och relevant. Men jag tror mig kunna utveckla och komplettera 
                                                           
40

 Sven-Göran Malmgren, ”Kring stilen i Bangs tidiga utrikesreportage”, När Alving blev Bang, red. Marcos 
Cantera Carlemagno (Lund, 2001), s. 13 f. 
41

 Lundgren, 2002, s. 228 f. 



11 
 

detta resonemang genom en fördjupad retorikteoretisk diskussion med större fokus på 

hur ett ethos i aristotelisk mening konstrueras. 

     Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att medan Lundgren valt att ringa in Bang 

ur ett bredare perspektiv men med vissa luckor i det retorikteoretiska resonemanget 

väljer jag själv att inte fokusera på personen Barbro Alving utan reportern Bang, hennes 

texter och hur hon i dessa arbetar med att konstruera ett övertygande ethos. 

     Även Sven-Göran Malmgren berör relevanta aspekter av Bangs stil i sin artikel Kring 

stilen i Bangs tidiga utrikesreportage. Malmgren skriver bland annat om de för Bang så 

typiska närvaromarkörerna – ett resonemang som jag plockar upp och utvecklar, med 

fokus på deras funktion ur ett ethosperspektiv.42 

     Retorikvetenskapliga texter om Bangs arbete är som sagt ganska få till antalet, men 

artikeln Bangslang av Ulla-Britt Kotsinas berör en kreativ aspekt av den unga Bangs 

språk som är användbar när jag studerar de utmärkande dragen i dennes 

språkanvändning.43 

     Annika Olssons avhandling Att ge den andra sidan röst. Rapportboken i Sverige 1960-

1980 ger en värdefull teoretisk utgångspunkt kring det dokumentära anspråk som görs 

när författarnamn och berättarnamn korrelerar, samt för hur genrekategorisering 

påverkar läsarens tolkning.44 

     De artiklar som förekommit i dagspressen har varit av biografisk karaktär eller 

behandlar utgåvor av litteratur rörande Bang och har därför inte inkluderats i det 

material som ligger till grund för uppsatsen. 

     Sist men inte minst publicerades, under hösten 2010, Krig, kvinnor och Gud. En 

biografi om Barbro Alving, skriven av Beata Arnborg.45 Den har framförallt skänkt 

klarhet åt vissa tvetydigheter i den övriga litteraturen kring Bangs tidiga karriär som 

behandlades i den här uppsatsens inledning. Och som ett historiskt dokument över den 

här studiens huvudperson utgör den ett gott avstamp för fördjupad läsning. 

 

Tre aspekter av ethoskonstruktionen 

 

                                                           
42

 Malmgren, 2001, s. 14 f. 
43

 Ulla-Britt Kotsinas, ”Bangslang”, Språket lever!: festskrift till Margareta Westman den 27 mars 1996 
(Stockholm, 1996). 
44

 Olsson, 2002, s. 232 ff. 
45

 Arnborg, 2010. 
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Precis som rubriken antyder så har den studie som följer nedan delats in i tre 

huvudsakliga delar. 

     Det kanske mest typiska för den bangska stilen – och inte minst för Bangs ethos – är 

dels hennes förmåga att placera sig själv och läsaren på platsen för händelserna och dels 

det starkt närvarande jaget. 

     Det är, som Christine Isager påpekar i sin artikel, inte riskfritt för journalister att 

arbeta med så tydliga, vad vi kan kalla, närvaromarkörer och beskrivningar av det egna 

jaget. Risken finns att journalisten ses som självupptagen och att hon ställer sig i vägen 

för budskapet – kanske extra mycket i ett svenskt samhälle så präglat av det vi kallar 

jantelagen. Hur Bang arbetar med dessa jagbeskrivningar och närvaromarkörer är 

därför mycket centralt i den här studien. Det är också en god utgångspunkt för analysen 

och behandlas under rubriken ”Reporterns närvaro”.  

     Men först och främst är kanske en förklaring av min begreppsdefinition på sin plats. 

Sven-Göran Malmgren, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet, tar upp så 

kallade direkta och indirekta närvaromarkörer i sin artikel Kring stilen i Bangs tidiga 

utrikesreportage. Malmgren ger som exempel på direkta närvaromarkörer bland annat 

där (”där kommer”), det direkta tilltalet (”var så lugn för höga Norden”) och 

självkorrigeringen (”Nej, inte ändlöst”) – den figur vi med retoriska termer skulle kalla 

för correctio.46 

     Indirekta närvaromarkörer, skriver Malmgren, är de stildrag som ger en känsla av 

närvaro snarare än att explicit signalera densamma. Exempel på detta slags markörer är 

satsradning – inom retoriken stilfiguren asyndes – där man fogar samman satser utan 

bindeord, vanligtvis och.47 Men också det motsatta – polysyndes – menar Malmgren 

fungerar som en indirekt närvaromarkör. Polysyndes innebär alltså att man använder 

bindeordet och mellan flera eller alla led i en sats.48 Malmgren skriver att det skapar en 

talspråklig ton som påminner om ett direkt tilltal och därigenom också hjälper till att 

bygga upp en närhetskänsla mellan skribenten och läsaren. 

     Malmgrens analys är både innehållsligt korrekt och givande, och påvisar tydligt 

aspekter av den personliga närvaron i Bangs texter. Men jag menar återigen att det är 

karaktären som Bang sätter i centrum – reportern – som är det viktigaste retoriska 

instrumentet för att förmedla närvaro. Det framträdande jaget är luppen genom vilken 

                                                           
46

 Malmgren, 2001, s. 14 ff. 
47

 Malmgren, 2001, s. 16 ff. 
48

 Malmgren, 2001, s. 17. 
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världen betraktas – genom vilken alla andra intryck förmedlas – och är följaktligen också 

den viktigaste närvaromarkören. Jag vill därför vrida lite på begreppen och låta direkta 

närvaromarkörer beteckna de personliga pronomina jag och mig samt de possessiva 

pronomina min och mitt, vilka allra tydligast placerar reportern Bang i händelsernas 

centrum. 

     Indirekta närvaromarkörer representerar de kommentarer som förutsätter en 

personlig närvaro utan att direkt uttrycka den – exempelvis ”där kommer han”. Dessa 

stämmer alltså till viss del överens med vad Malmgren kallar direkta närvaromarkörer. 

Till den här kategorin vill jag dessutom räkna det flitigt använda personliga pronomenet 

man. 

     Skillnaden mellan jagbeskrivningarna och de direkta närvaromarkörerna – som båda 

kan innehålla ordet jag – består, enkelt uttryckt, i skillnaden mellan fraserna jag är och 

jag ser. Den förstnämnda säger något om jagets beskaffenhet, den sistnämnda placerar 

jaget i situationen. 

     Ett exempel: ”Jag, författaren till den här uppsatsen, är tjugofem år gammal och 

dricker i skrivande stund en kopp blaskigt kaffe framför datorn. Jag kan inte bli kvitt 

känslan av att jag egentligen borde bära haklapp.” Jagbeskrivningarna innefattar alltså 

de tillfällen då Bang explicit refererar till sin person eller, snarare, säger något om sig 

själv. ”Jag citerade alldeles nyss mig själv för att – så pedagogiskt som möjligt – göra en 

poäng”, kunde man kanske skriva. 

     Figurerna som Malmgren tar upp – framförallt asyndes och polysyndes – hjälper i 

högsta grad till att skapa närvaro och samverkar med närvaromarkörerna, men fyller 

emellertid fler funktioner än så.49 Dessa kommer jag därför, tillsammans med andra för 

ethos viktiga stildrag, att behandla i steg två av analysen – ”Jagets karaktär”. Under 

denna rubrik ska de inomtextliga karaktärsdrag som framträder mest, och med stöd av 

tidigare forskning, väljas ut. Vilka retoriska medel som används för att demonstrera 

dessa karaktärsdrag och hur de i sin tur påverkar ethoskonstruktionen kommer således 

att studeras närmare nedan. 

     I det här avsnittet kommer jag också att titta närmare på den så framträdande 

språkliga kreativiteten. Det är en kreativitet som bland annat tar sig uttryck genom ett 

                                                           
49

 Se till exempel Lindqvist Grinde, 2008, s. 283 f, om polysyndeton och asyndeton. 
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frekvent användande av retorikens klassiska troper och figurer samt en mängd egna 

ordsammansättningar.50 

     I den avslutande delen av analysen – ”Decorum, doxa och relationen till publiken” – 

ska vi studera Bangs relation till sin publik samt hur hon förhåller sig till rådande sociala 

normer och förväntningar. Denna sociala aspekt av retoriken och ethosskapandet är helt 

avgörande för om en retor ska lyckas nå igenom med sitt budskap och blir följaktligen en 

av nycklarna till att kunna skapa sig en fullständig bild av hur reportern Bang 

framställde sig själv. Men vi ska börja med att studera hur och i vilken mån Bang 

uttryckligen beskriver sig själv i sina texter. 

 

Bangs ethos 

 

Reporterns närvaro 

 

Då är det alltså dags att närmare studera hur Bang konstruerar och arbetar med sitt 

ethos i sina utrikesreportage. Under den här första rubriken ska jagets framträdande 

roll analyseras. Det är en naturlig ordning då karaktären som framträder kan tillskrivas 

de attribut och den grad av trovärdighet som hela arbetet med ethos är en produkt av. 

Analysen inleds med en närmare titt på hur Bang beskriver sig själv i sina texter. 

Direkta jagbeskrivningar 

Vi vet att ethos är avsändarens karaktär så som den framställs i den retoriska 

situationen, därför blir också de självreferenser en retor gör av yppersta vikt. Om Bang 

hade inlett alla sina reportage med några rader om vilken framstående stilist hon var 

och vilken moralisk överlägsenhet hon besatt, då hade hennes läsare troligtvis uppfattat 

henne som arrogant och självupptagen. Nu gjorde Bang förstås inte så – och tur var väl 

det – men hur skriver hon då om sig själv? I en av de tidiga texterna, från en simtävling 

under Berlinolympiaden, går att läsa följande: 

 

                                                           
50

 Se till exempel Barbro Alving, Dagbok från Berlinolympiaden 1936 (Stockholm, 2008), s. 14 och s. 24 ff; 
Barbro Alving, Bang. Klipp ur nuets historia (Hedemora, 1993), s. 48 f och s. 53 f. 
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Och den där blötheten hade alltid den förtjänsten att man kände sig 
ovanligt med i tävlingen. På mig hade hela tävlingen därtill den 
effekten att jag för första, sista och enda gången önskade att jag 
vore japan.51 

 

Beskrivningen av hur hon kände sig under simtävlingen får en lätt humoristisk effekt 

men antyder också att de japanska deltagarna är mycket duktiga simmare. Citatet följs 

dock dagen efter av detta: 

 

Somliga straffar Gud genast – jag skulle inte ha varit så yverboren 
med mina japanska simmare i går.52 

 

De japanska simmarna misslyckades i OS-finalen och Bang får erkänna att hennes 

hyllning kanske var lite förhastad. Men misstaget var inte allvarligt och den korta 

självrannsakningen visar snarare på självdistans och humor. 

     I samma artikel skriver hon om sin upplevelse av maratonloppet (som hon kallar de 

”olympiska spelens mest spännande lopp”) att ”loppet går vidare, jag har faktiskt 

hjärtklappning som i går, när jag var rädd att det skulle sticka ut någon arm åt fel håll ur 

den svenska gymnastiken”.53 

     Lennart Hellspong skriver i Konsten att tala att tillit är en förutsättning för all 

kommunikation – både retorns tillit till publiken och publikens till retorn.54 När 

journalisten Bang vågar vara öppen både angående sin för tidiga hyllning av de japanska 

simmarna och med sin nervositet under tävlingarna får det också just den effekten. Hon 

visar att hon litar tillräckligt på läsaren för att våga vara öppen och läsaren kan känna 

tilltro till en avsändare som både är ärlig och har egna känslor. 

     På liknande sätt fungerar en kommentar från de allra sista dagarna i Berlin. 

Olympiaden är över och den unga reportern försöker sammanfatta sina intryck av 

nazismens och propagandans Tyskland: 

 

Det vore inte så konstigt om ett och annat heil hade höjts även vid 
de demokratiska hemkomsterna. Skrämd är jag fortfarande, men 
det är inte längre på den grunden. Jag tror inte det är så farligt med 
den påverkan som gått via stadion. Det är nog som vår Tollie så 

                                                           
51

 Alving, 2008, s. 86. 
52

 Alving, 2008, s. 94. 
53

 Alving, 2008, s. 96 f. 
54

 Lennart Hellspong, Konsten att tala: handbok i praktisk retorik (Lund, 2004), s. 45. 
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träffande har sagt: bränt barn mister ofta hela stycket och faller 
själv däri.55 

 

Senare i samma artikel skriver hon att: 

 

[…] jag har aldrig i mina dar skämts så över svenska nationen som 
när jag hörde tre välfödda svenska herrar på en restaurang flat-
skratta åt att de måste betala extra för en skiva bröd.56 

 

I exemplen ovan visar sig avsändaren, i tur och ordning, imponerad, självdistanserad, 

engagerad, skrämd och indignerad över olika händelser hon bevittnat.57 Men vad fyller 

dessa känslouttryck för funktion i ethosskapandet? 

     Då det som anses vara pålitligt varierar mellan olika situationer och beroende på 

publik måste retorn fråga sig vad just hennes publik uppfattar som moraliskt, som 

kunnigt och omdömesgillt samt som en välvillig inställning – med andra ord hur hon kan 

uppfylla de tre retoriska trovärdighetsfaktorerna arete, phronesis och eunoia. Arete 

motsvarar den goda moralen, phronesis det goda omdömet och det praktiska förnuftet, 

och eunoia motsvarar talarens välvilliga inställning. 58 

     Jag menar att Bang i citaten ovan, framförallt, försöker visa att hon äger goda 

moraliska egenskaper. Hon erkänner en förhastad kommentar, hon skräms av vad hon 

ser i nazismens Tyskland och hon påpekar det förkastliga i några svenska mäns 

bortskämda uppträdande på en restaurang. Bang tycks, i korta passager som de ovan 

citerade, vilja visa att hon litar på sina läsare tillräckligt mycket för att vara ärlig. Hon vill 

visa att hon besitter goda moraliska egenskaper och att hon således är en person med 

hög trovärdighet – en person med ett starkt ethos. 

     Men beskrivningarna av jaget kan emellertid fylla fler funktioner än vad som hittills 

tagits upp.  En inte fullt så vanligt förekommande men ändå viktig beskrivning av det 

egna jaget och framförallt det egna handlandet finner vi i en av Bangs uppmärksammade 

artiklar från Indien, 1947. Rent tekniskt skulle citatet kunna falla under kategorin 

direkta närvaromarkörer men det behandlas här då det skiljer sig från dessa på ett 

innehållsligt snarare än ett formmässigt plan. 
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 Alving, 2008, s. 133. 
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 Alving, 2008, s. 135. 
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 För fler exempel se Alving, 2008, s. 136 och s. 138 samt Alving, 1993, s. 47 och s. 48 f. 
58

 Lindqvist Grinde, 2008, s. 90-94. 
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     I det här exemplet får jagbeskrivningen metatextens karaktär när Bang kommenterar 

föregående stycke: 

 

Jag har tagit med dessa ord för att visa att sådana indiska röster 
höjs här i Delhi i ett moment när man kunde tro att den om ock 
avslagna triumfen över engelsmännens avtågande skulle tendera 
att kväva all självkritik – dvs. kritik av hela landets attityd, inte bara 
av det motsatta lägrets.59 

  

Här rör det sig mindre om att visa upp en god moral (även om man kan tycka att det 

också framkommer) utan snarare om att visa upp ett gott omdöme – att vinna 

trovärdighet genom phronesis. Genom att skribenten kliver ur artikelns verklighet, 

kommenterar sin egen text och motiverar vad hon skrivit är en möjlig effekt att hon 

uppfattas som både omdömesgill och objektiv. 

     Dock kan man tänka sig en risk med att plötsligt bryta mönstret och införa ytterligare 

ett element av personlig närvaro i en redan personlig text. Vi har tidigare berört det 

riskfyllda i att låta jaget ta för stor plats i journalistisk text och konstaterat att Bang ändå 

väljer att ta denna risk – men det är en risk hon konsekvent tar, rakt igenom 

analysmaterialet. I det här fallet bör man fråga sig om ett sådant här stilbrott, en 

personlig metakommentar, faktiskt är framgångsrikt ur ett ethosperspektiv. 

     Sammanfattningsvis kan man, om jagbeskrivningarna som här behandlats, konstatera 

att de på ett explicit sätt fungerar som medel för att stärka avsändarens ethos. De gör 

det, i de första exempelcitaten, genom att framställa Bang som en person med goda 

moraliska egenskaper. I det avslutande citatet verkar målet snarare vara att 

demonstrera författarens goda omdöme och yrkesmässiga färdigheter. 

     Filosofen och retorikern Chaïm Perelman menar i Retorikens imperium att om man, i 

ett tal, ”väljer att framhålla och åskådliggöra vissa element placeras dessa i fokus och ges 

därigenom en närvaro som förhindrar att de nonchaleras”.60 Det aktiva arbetet med 

ethos handlar, som sagt, om att skapa ett förtroende för sig själv hos publiken. Bangs 

jagbeskrivningar fyller, å ena sidan, just den funktion som Perelman diskuterar – de 

skapar närvaro och förhindrar att jaget nonchaleras. Men till sitt innehåll söker de 

dessutom framhäva åtråvärda personliga egenskaper hos avsändaren och de framstår 

således som tydliga grepp för att stärka dennas ethos. 
                                                           
59

 Alving, 1993, s. 222. 
60

 Chaïm Perelman, Retorikens imperium (Paris, 1977), övers. enligt 2:a utgåvan 1988 av Mats Rosengren 
(Stockholm och Stehag, 2004) s. 63. 
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Direkta närvaromarkörer 

Nästa steg i analysen av Bangs ethos är de direkta närvaromarkörerna och vi rör oss 

således vidare från beskrivningar av jaget till rena placeringar av jaget i den 

inomtextliga situationen. Markörer av det här slaget förekommer med stor 

regelbundenhet genom hela det utvalda analysmaterialet och uttrycker explicit 

förhållandet mellan avsändaren och mottagaren: det är genom Bangs ögon vi tar in 

omvärlden, eller snarare, det är omvärlden enligt Bang som vi får ta del av. Kanske är 

det också här som problematiken mellan personlig närvaro och traditionellt 

journalistisk objektivitet blir som tydligast. 

     Återigen bör vi ha i åtanke att om ett explicit jag ska användas i journalistisk text så 

bör det ske när man gör kvalificerade iakttagelser och gärna formulerat på ett elegant 

sätt. Vidare är det, enligt Christine Isager, viktigt att skilja på ”det ineffektiva och löjliga 

på den ena sidan och det kvalificerade och eleganta på den andra […]” – alltså att förmå 

inse när jaget ställer sig i vägen för budskapet och när det kan vara en tillgång i 

förmedlingen av det samma.61 Vad som menas med elegant kan visserligen tolkas 

ganska fritt men översatt till retorikens språk skulle det kunna motsvara den språkliga 

dygden att vara konstfull – vilket, inom retoriken, också är ett av de krav som brukar 

ställas på en god stil.62  

     I en artikel om Ungerns huvudstad Budapest, från 1956, skriver en, numera, rutinerad 

utrikesreporter så här: 

 

Ändå gör denna miljonstad samma intryck som tyska städer strax 
efter världskriget, som allt förhärjat jag sett de senaste tjugu åren, 
från inbördeskrigets Madrid till norrmännens söndertrasade 
Namsos.63 

 

Den direkta närvaromarkören fyller i det här fallet två funktioner. Bang kan effektivt 

beskriva allvaret i situationen genom att jämföra Budapest med andra krigsdrabbade 

städer. Men hon lyckas på samma gång påminna läsaren om att hon själv har varit på 

dessa platser – att hon har egen erfarenhet av krigets fasor – och således är en röst värd 

att lyssna på. 
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     På liknande sätt hänvisar hon till sin egen erfarenhet i ett av sina reportage från 

Indien: 

 

Jag har själv träffat flera av den gamla stammen och de uttryckte 
alla samma grundsyn: Vi älskar armén här ute, den är vårt yrke. Vi 
har varit stolta över den: det är dystert att se någonting rivas ner 
som man varit med att bygga upp.64 

 

Som i exemplet ur Budapestartikeln uttrycker reportern explicit att hennes egna 

erfarenheter spelar roll. Det är hon själv som har träffat flera ur denna gamla stam och 

det är dessa hennes personliga möten som gör det möjligt för henne att uttolka deras 

syn på det politiska läget. Den direkta närvaromarkören används följaktligen genom att, 

i förhållandet som beskrivs, relatera till jagets egna erfarenheter och på så vis validera 

Bangs roll som budskapets förmedlare. En argumentation av sådant slag – en som syftar 

till att belysa avsändarens duglighet – framstår som ett mer subtilt sätt att arbeta med 

phronesis än den jagbeskrivning som studerades i avslutningen på föregående avsnitt. 

     Men de direkta närvaromarkörerna används på fler sätt än så. Citaten närmast ovan 

signalerar förvisso närvaro, men de innehåller också en tydlig implikation till läsaren att 

lita till reporterns erfarenhet. Följande två exempel illustrerar istället en annan aspekt 

av jagets roll i texten: 

 

Efter bara en första rundtur har jag fått ett hakkors på den ena 
näthinnan och de olympiska fem ringarna på den andra men tack 
och lov ingen tid över att försöka få de två symbolerna att gå ihop.65 
 
 
Själv har jag gjort en hemsk upptäckt: Här har man suttit alldeles i 
onödan i Stadion i två veckor nu! När man kunde ha suttit i ett 
postkontor på Potzdamerstrasse och hört och sett alltihop och 
undgått såväl Dorothy som Manfred. Hört spelen kunde man för 
resten gjort lite varstans. Min goda värdinna har, så vitt jag vet, inte 
mer än tre svagheter, den ena är hennes Wilhelm, han är nattvakt, 
den andra är der Führer, och den tredje är radion.66 
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Sören Larsson skriver i Berättande journalistik om vikten av att visa läsarna vad som 

händer till skillnad från att bara tala om för dem.67 Vidare skriver Larsson om ”det 

besvärliga ordet jag” att det förvisso finns en motvilja på många tidningsredaktioner 

mot att använda ordet jag men att detta på många sätt är olyckligt. Han menar istället att 

om reporterns egen närvaro får berättelsen att fungera så finns det ingen anledning att 

inte uttrycka den.68 

     Bangs jaganvändande framstår, i egenskap av ett mycket centralt stildrag, som ett 

försök att i sig uppfylla vissa krav på vad Isager kallar ”det eleganta” – eller det 

konstfulla. Ett (men förstås inte det enda) narrativt verktyg för att visa läsaren något 

istället för att tala om det. 

     Men jaget – den framträdande karaktären – är också strukturellt viktigt då det utgör 

själva grunden på vilken reportagen byggs. Det är det egna subjektet som är texternas 

utgångspunkt – det som gör iakttagelserna och förmedlar dem vidare till läsaren. Utan 

Bang promenerande på Berlins gator skulle inte läsaren se de hakkors och de olympiska 

ringar som beskrivs eller lära känna den tyska värdinnan med sina svagheter. På så sätt 

blir reporterns egen närvaro oumbärlig för det som artikeln skildrar eftersom artikeln 

till stor del skildrar det som reportern ser. De centrala frågorna för Bang blir då inte om 

hon ska skriva i jagform utan helt enkelt hur hon ska göra det och när det är motiverat. 

     Sören Larsson tar också upp det problem som berörs i Christine Isagers artikel: risken 

att reportern ställer sig i vägen för berättelsen genom att bli för privat. Han skriver att 

det visserligen är ett potentiellt problem men att det inte alls behöver ske genom ett 

jaganvändande utan lika gärna kan ske på annat vis: framförallt genom att reportern 

behandlar privata angelägenheter som den aktuella läsekretsen inte finner intressant.69 

     I fallet Bang, och mer specifikt hennes användande av de direkta närvaromarkörerna, 

utgör deras förekomst, som illustrerats i det här avsnittet, ett medel för att visa läsaren 

vad som sker och föra berättelsen framåt.70 Men de, vilket är viktigt för hennes ethos, 

stipulerar också några centrala förhållanden. Den framträdande karaktären är själv på 

platsen och det är en ögonvittnesskildring som läsaren tar del av. Hennes återgivanden 

av händelserna skänks på så vis en känsla av autenticitet och trovärdighet. Just den här 
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aspekten är ju faktiskt, än idag, en av de vanligaste när signaturen Bangs journalistiska 

gärning beskrivs: hon befann sig, oförskräckt, där det hände.71 

     Sist men inte minst gör Bang sig själv till en tydlig referenspunkt som – och detta 

menar jag är en central poäng – läsaren kan tillskriva de karaktärsdrag som framträder i 

texterna. Vilka dessa karaktärsdrag är och vilken sorts ethos de hjälper till att skapa har 

delvis behandlats i det här avsnittet och under rubriken ”Jagbeskrivningar”. Men de 

kommer att ges ytterligare utrymme i analysens senare del, i ett försök att ge en mer 

fullständig bild av reportern Bangs ethosskapande. 

 

Indirekta närvaromarkörer 

Den sista typen av närvaromarkörer som ska behandlas i den här studien är de jag valt 

att klassificera som indirekta. Till den kategorin hör kommentarer som förutsätter en 

personlig närvaro men inte uttrycker den explicit. Hit hör också det personliga 

pronomenet man vars placering under den här rubriken diskuteras lite längre fram. 

     De indirekta närvaromarkörerna fyller två huvudsakliga funktioner vilka båda 

påverkar Bangs ethos, men i linje med den här studiens fokus på närvaro kan vi också 

börja i just den änden:  

 

Där ligger en av dem just nu i andra bassängen och övar sig i 
fjärilsim, så nu har man sett det. Det är fult som stryk, man tänke 
sig en fjäril som hoppar på vatten med två, stora, bruna armar.72 
 
 
[…] där stod en knubbig herre i tornister, tyrolerhatt och korta 
sammetsbyxor och gjorde stram Hitlerhälsning för von Tschammer 
und Osten […]73 
 
 
Där kommer vår egen direktör Edström, som hör till de gemytligare 
[…]74 

 

Användandet av adverbet där ger en känsla av att Bang pekar ut de här sakerna för oss – 

att hon befinner sig i situationen som beskrivs. Det finns en samverkan mellan de 

indirekta och direkta närvaromarkörerna på så vis att de förstärker varandras betydelse 
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i texten. Kommentarer likt ”där kommer” förutsätter att någon befinner sig i situationen 

och gör observationen. Denna någon vet vi, antingen genom förekomsten av en direkt 

närvaromarkör eller genom den underförstådda betydelsen av det utpekande där, är 

reportern själv. Men utöver föreställningen om att Bang befinner sig på platsen så ger 

greppet ett sken av spontanitet och av att vi tar del av händelserna allt eftersom de sker. 

Spontanitetskänslan förstärks även genom att valet av tempus, precis som Sven-Göran 

Malmgren också anmärker, många gånger är presens.75 

     Ytterligare en viktig och framträdande markör är det personliga pronomenet man. 

Kategoriseringen av man som en indirekt närvaromarkör kan problematiseras så till 

vida att ordet ofta fungerar som ett rakt substitut för jag. Men då det också fyller en 

inkluderande funktion (jag utesluter läsaren som aktivt deltagande, man gör det inte) 

samt inte förutsätter Bang som subjekt har denna indelning gjorts. 

     I citatet som följer fungerar man mer som ett substitut för det jag som är den första 

närvaromarkören i stycket. Bytet kan ha gjorts för att undvika ett allt för tradigt 

upprepande av jaget men gör också sitt för att bjuda in läsaren till att ta reporterns 

plats: 

 

Efter två dagars lugn började bombardemangen i förrgår igen, och 
jag tvangs på allvar inse i vilken grad Madrid är en olycklig stad och 
i vilken grad en heroisk. […] men så länge man kan gå de stora 
stråken i centrum och ha den klarblå himlen ovanför sig fri från 
flygplan, känner man sig något så när säker. Då och då hörs en 
skräll, man inregistrerar den automatiskt som en granat, men man 
vet inte var den träffade och befattar sig inte med den.76 
 

En liknande effekt får nästa exempel, tagit ur ett reportage från Hiroshima, i april 

1948. Skillnaden här är att endast den indirekta närvaromarkören återfinns, men 

läsaren kan ändå dra slutsatsen att det är Bang som iakttar. Likafullt får vi ändå 

möjligheten att själva ikläda oss rollen som betraktare, att bli aktiva deltagare, och 

återigen är valet av tempus presens: 

 
Man ser vad som är, försöker se vad som varit. Man ser ett myller, 
gyttrigt och nytert och ambitiöst, av små färska träkubskåkar där 
bränderna den gången slog ihop i ett mammutbål. Man ser en och 
annan enstaka högbyggnad som en ö bland småtterierna; de 
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skalades av intill betongskeletten den gången, men höll sig upprätt 
och har lappats.77 

 

De indirekta närvaromarkörernas funktion i analysmaterialet kan sammanfattas på 

följande vis: det utpekande adverbet där samt valet av presens som tempus hjälper till 

att förstärka känslan av närvaro. Det personliga pronomenet man fungerar dels som en 

ren variation av det agerande jaget och dels som en inbjudan till läsaren att ta 

reporterns plats som betraktare. 

     För skapandet av en framträdande och trovärdig retorisk karaktär är dessa markörer 

inte lika värdeladdade som de direkta närvaromarkörerna, utan bidrar snarare med en 

förstärkande effekt. Dock är betydelsen av det personliga pronomenet man som 

avlastning för jaget samt som en inbjudan till läsaren att ta den betraktande rollen 

mycket viktig. 

 

Jagets karaktär  

 

Elocutio – den språkliga utformningen av ett tal eller en text – kan delas upp i fyra 

underkategorier eller principer: språket bör vara korrekt, klart och konstfullt samt bör 

vara anpassat till de sociala normer och koder som råder i den specifika retoriska 

situationen.78 Denna sista kategori eller princip – den som på latin kallas för decorum – 

återkommer vi till längre fram, men i detta avsnitt ligger tyngdpunkten på det konstfulla. 

     I det material som vi här analyserar och som kan anses vara representativt för stilen i 

Bangs utrikesreportage framgår det tydligt att hon förfogar över en stor språklig 

kreativitet. Detta tar sig inte minst uttryck i användandet av många av de troper och 

figurer vi känner igen från den retoriska begreppsapparaten.79 Nu ligger det dessvärre 

ingen vetenskaplig vikt i just dessa konstateranden eller ens i uppräkningen av nämnda 

troper och figurer (vilket hade gjort mitt arbete mycket enkelt); nej, de här ornamenten 

får sin betydelse då vi ringar in den retoriska funktion de fyller i sina respektive 

kontexter. 
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     Då den här uppsatsen mer specifikt behandlar frågor kring Bangs ethos är min analys 

av de språkliga ornamenten framförallt inriktad på att finna hur hon använder dessa i 

sitt skapande av just ett ethos. Relevant för den här delen av analysen är problematiken i 

att särskilja begreppen ethos och pathos. Användandet av ett värdeladdat uttryck kan ju 

å ena sidan tolkas som en vilja att väcka känslor hos en publik – alltså ett aktivt arbete 

med pathos. Men det kan å andra sidan fylla en funktion i arbetet med ethos genom att 

säga något om själva retorn. I diskussionen som följer, kring de mest typiska stildragen 

hos Bang, ligger tonvikten på att förstå deras betydelse för hennes ethos. 

Uppsatsförfattaren är dock medveten om det intrikata förhållandet mellan ethos och 

pathos, och deras förekomst i den här diskussionen utesluter således inte att de också 

kan fylla en patetisk funktion. 

     I Solister i mångfalden skriver Kristina Lundgren om Bangs stil att den präglas av ”ett 

uppdrivet tempo” och en känsla av ”fart och flykt”.80 Hon skriver vidare att stilen, som 

varierar mellan en mer vardaglig ton och det mer korrekta tidningsspråket, tillsammans 

med användandet av humor och ironi, skapar en relation till läsaren.81 Sven-Göran 

Malmgren använder orden närvarokänsla, humor, språklig kreativitet, satir och 

engagemang för att beskriva stilen i det analysmaterial han arbetat med – ett material 

som till stor del är analogt med det som behandlas i den här uppsatsen.82 

     Angående det höga tempo som Lundgren nämner vill jag hellre se det som resultatet 

av en framträdande entusiasm och berättariver, eller som det engagemang Malmgren 

nämner – attribut vi kan tillskriva skribenten snarare än den situation hon beskriver. 

Vidare har Malmgren rätt när han menar att närvarokänslan är central, något det 

tidigare resonemanget kring jaget och närvaromarkörerna också visar. Vi ska därför 

undersöka närmare med vilka medel Bang förmedlar denna känsla av närvaro. 

     Användningen av humor och ironi kommer inte att studeras i den här delen av 

analysen, utan behandlas närmare när vi tar upp Bangs relation till sin publik samt 

hennes förhållande till sociala normer och förväntningar. 
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Ett engagerat och entusiastiskt ethos 

Vad kännetecknar en person som inte kan vänta med att få berätta sin historia? Det har 

hänt något viktigt som man bara måste få berätta, och helst nu med en gång. Man bara 

måste få ur sig alla intryck. Kanske försöker man berätta allt på en och samma gång, 

engagerat och entusiastiskt. Allt det där man såg och upplevde vill man förmedla till den 

som lyssnar. Ett sådant intryck får man ofta av de texter som här undersöks. Så hur 

skapar Bang ett intryck av engagemang och entusiasm? 

     Lennart Hellspong skriver om hyperbolen – den retoriska överdriften – att den utgör 

en expressiv handling genom vilken man visar känslor för ämnet och engagemang för 

sin sak.83 Det är en figur som återkommer ofta i analysmaterialet, gärna med en 

humoristisk klang: 

 

Där bredvid pekade två japaner med avmätta gester i en 
rekordtabell, tre bord ifrån satt en herre från förslagsvis 
Afghanistan och log med otaliga guldplomber mot en äppelkaka, 
stor som hans eget land.84 

 

Men när Bang, på resa i Spanien 1936, beskriver hur hon ”kommer ut i Barcelona, och en 

yngling i grå vadmal med en kolossal revolver vid höften tar emot” får figuren en 

annorlunda effekt.85 I det här fallet är hyperbolens funktion inte humoristisk utan 

betonar snarare allvaret i situationen genom närvaron av en revolver som inte bara är 

”stor” eller ”av modell större”, utan kolossal. Gemensamt för de båda exemplen är att de 

illustrerar ett, för Bang, typiskt stildrag vilket effektivt bidrar till den känsla av 

engagemang som är så viktig för hennes ethos. 

     En liknande funktion fyller utropstecknet som också är mycket vanligt i Bangs 

utrikesreportage.86 Från utropstecknet kan man dra paralleller till den retoriska figuren 

exclamatio – vilken innebär att talaren helt enkelt gör ett utrop för att uttrycka sina eller 

väcka publikens känslor.87 Men det skriftliga utrop som förekommer i analysmaterialet 

skiljer sig från en talares verbala utrop och markerar tydligare reporterns egen reaktion 

på det som sker: 
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 Jag kan inte hitta huset med kulturrummet!88 
  

[…] om det här är ryssarna när de kommer som vänner – hur skulle 
det då se ut om de kom som fiender!89 
 
Fyra dagar kvar till olympiaden – och i dag är Berlin grått och vått 
av regn!90 

 

Ett annat förekommande knep för att demonstrera det engagemang jag menar är typiskt 

för Bangs texter är uppräkning, och uppräkning med hjälp av två retoriska figurer. 

Polysyndes innebär att man använder fler konjunktioner än vad som är nödvändigt och 

asyndes innebär det motsatta – att ställa ord eller satser efter varandra utan bindeord – 

det som inom grammatiken kallas för satsradning.91 Janne Lindqvist Grinde påpekar hur 

båda figurerna, trots att de innebär två helt motsatta former av textbindning, får en 

liknande effekt – nämligen att varje sats betonas starkare.92 För Bang hjälper dessa två 

figurer till att skapa det höga tempo som Lundgren skriver om och den iver att berätta 

som det demonstrerar. Här följer först ett exempel på hur avsändaren använder sig av 

polysyndes: 

 

Jag dök in i det kolmörkaste av alla kolmörka rum och slog mössan 
av en tjänsteman och stukade en tå mot en stol och satte mig på ett 
litet tyskt barn.93 

 

Och asyndes: 

 

Varenda sovplats är tagen, jag sitter som en pinne och stirrar ut i 
mörkret, får en kudde av en artig åldring, slumrar till ett tag och 
väcks vid fel station av en skrikig städerska, det hela är så franskt 
man kan begära.94 

 

Vad som illustreras i citaten ovan är en narrativ intensitet – eller kanske engelskans 

svåröversatta ”sense of urgency”. Men de två exemplen visar också på något annat som 

är minst lika viktigt för Bangs stil och ethos. Sören Larsson berör det när han skriver om 

vikten av att visa läsaren och inte bara tala om för dem. Uppräkningarna är ofta 
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beskrivande till formen och målar upp ett förhållande så detaljerat att vi som läsare kan 

se det framför oss. Den effekt som då skapas brukar med retoriska termer kallas för 

evidentia.95 

 

Språket skapar närvaro 

Inledningsvis skrev jag, angående en tidningsreporters roll under första halvan av 1900-

talet, att dennas betydelse var större än idag – framförallt då till exempel tv-mediet ännu 

inte slagit igenom på stort. Kravet på att tidningsreportern kunde levandegöra sina 

reportage bör då ha varit högre än idag, när vi ständigt blir matade med både rörliga och 

tryckta bilder från de mest avlägsna platser. Den retoriska förmågan att kunna göra just 

det – att framkalla evidentia – kan i sig innebära ett stärkt ethos. Publiken kan känna 

tilltro till skribentens förmåga att levandegöra den inomtextliga verklighet som 

behandlas. Men samtidigt, då Bang arbetar med ett starkt jag, kan den levandegörande 

effekten också resultera i att vi lättare lyckas placera henne själv i situationen, som i den 

här artikeln från Spanien: 

 

Vi kommer in i en fantastisk bilkö, lastflak efter lastflak stoppade 
till gränsen med kvinnor och barn och möbler och madrasser susar 
förbi åt det andra och säkrare hållet, Röda kors-märket skymtar i 
farten, från alla bilar fladdrar spanska flaggan eller den blodröda 
duken. En amerikansk klämmer sig också fram, det är ett 
filmsällskap. Med tyst krypåkning svänger vi äntligen in på Madrids 
första gata, till och med hönan samlar sig. Det är mörkt som i en 
säck, spårvagnar skymtar förbi, man ser ingenting.96 

 

Återigen är det viktigt att poängtera betydelsen av presens som skribentens val av 

tempus, vilket tycks minska både den rumsliga och tidsmässiga förskjutningen. 

     Evidentia framstår alltså i grund och botten som ett sätt att levandegöra något för 

läsaren och på sätt frammana en känsla av närvaro hos denna. En förmåga som bör ha 

varit mycket viktig vid en tid då televisionen ännu inte kablade ut rörliga bilder till varje 

hem. Och då evidentia är en otroligt välrepresenterad retorisk effekt tycks det även vara 

ett av reporterns syften att just förmedla en levande bild av något som, för de flesta 

läsare, tedde sig mycket avlägset. 
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     Men då Bang också, genom användandet av närvaromarkörer, gör klart att det är hon 

själv som befinner sig på platsen så fyller stilgreppet två funktioner. Det både väcker den 

inomtextliga verkligheten till liv och beskriver reporterns egen roll i sammanhanget – en 

roll som vi vet är central. 

 

Det kreativa språket 

Lennart Hellspong skriver i Konsten att tala att en publik drar slutsatser om en retors 

person beroende på hur denna väljer att uttrycka sig – något han kallar för stilens 

expressiva dimension.97 Genom retorns sätt att tala (eller i Bangs fall skriva) avgör 

publiken om hon är ”kvick eller trög, varm eller kall, stark eller svag”.98 Den här 

dimensionen av det retoriska uttrycket menar Hellspong blir större desto mer subjektiv 

man låter sig vara, alltså hur mycket av sig själv man väljer att visa.99 

     Vidare skriver Hellspong om en dimension av stilen som han kallar den estetiska. Som 

namnet antyder består denna dimension av hur själva uttrycksformen påverkar 

publikens reaktion.100 Dessa två stildimensioner kan till en början tyckas vara 

innehållsligt ganska lika men poängen är den att hur en retor uttrycker sig påverkar hur 

publiken mottar budskapet och det säger mer om retorn desto mer plats denna ger sig 

själv. Då Bang, som vi tidigare konstaterat, ofta låter det egna subjektet stå i berättelsens 

centrum är det relevant att här undersöka vad stilen i sig säger om hennes karaktär. 

     Man brukar inom retoriken tala om tre plikter eller språkhandlingar som måste 

uppfyllas för att en retor ska lyckas nå ut med sitt budskap. Det är docere, som innebär 

att man undervisar publiken eller lär den något nytt. Det är movere, som handlar om att 

röra publikens känslor, och slutligen så är det delectare vilket innebär att man behagar 

sin publik på ett, för den retoriska situationen, passande vis.101 

     Janne Lindqvist Grinde menar att dessa tre plikter är tätt sammanlänkade med varsin 

typ av retoriskt bevismedel. Docere, det undervisande, hör samman med logos – 

förnuftsargumenten eller sakskälen; movere, det rörande, hör samman med pathos, och 

delectare, att behaga sin publik, hör samman med ethos.102 Men även här – likt i 
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diskussionen kring ethos och pathos – bör man veta att dessa plikter, i praktiken, inte 

nödvändigtvis går att särskilja. Ett starkt engagemang kan vara nödvändigt för att 

undervisa en publik, och att förhålla sig känslomässigt neutral kan i vissa fall vara 

effektivt för att väcka känslor hos en annan publik. 

     Vi har hittills behandlat några mycket specifika retoriska verkningsmedel vilka 

hjälper till att forma den karaktär som träder fram i analysmaterialet. Tanken är nu att 

vi ska höja blicken ett tag och ta en mer generell titt på det kreativa språket – också 

delar vi hittills inte berört – och dess funktioner. På så vis kan vi ytterligare närma oss 

en mer komplett bild av Bangs ethosskapande. Målet med det här avsnittet är inte att 

redogöra för alla de språkliga ornament som förekommer i det analyserade materialet, 

utan att, genom några representativa exempel, kunna dra vissa slutsatser kring stilens 

betydelse för textens, och därmed avsändarens, genomslagskraft. 

 

Tusentals tyska pojkar, som bildade kedja runt hela Stadions övre 
rand med all världens flaggor i händerna. Ovädret gick över, uti 
olympiska byn, dit man kör fjorton kilometer på en så gott som 
spikrak väg, var det idel solsken. Åtminstone framför entrén, längre 
kommer ingen i kjol. De enda kvinnor som släpps in i byn är sköna 
dansöser på kvällarna, om nu det skall vara lämpligt. Men det är 
fler som inte kommer in, utanför står en kompakt klunga 
autografjägare och stirrar på strömmen av indier i turbaner och 
bastanta tränare och okända storheter med Estland och Malta på 
tröjorna, som rinner ut och in.103 

 

”Tusentals tyska pojkar” och ”ovädret gick över uti olympiska byn”. Allitterationer och 

assonanser, evidentia, asyndes och polysyndes. Och listan kan göras längre. Endast i 

citatet här ovan finner vi goda exempel på hur Bang smyckat sin text med en mängd 

retoriska figurer. 

     En allitteration innebär att samma ljud upprepas i början av två eller flera ord.104 

Lennart Hellspong beskriver allitterationen – en mycket vanlig figur i analysmaterialet – 

som ett sätt att skapa ”sinnlig suggestion”, det accentuerar rytmen och drar 

uppmärksamheten till själva ordens form.105 Det samma kan sägas om rytmiken som 

polysyndes och asyndes skapar – där varje sats eller ord betonas, så att säga, lika 

mycket: 
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Flickorna hoppar final i höjd, amerikanska flaggorna går i topp 
varannan kvart för stora segrar, man reser sig och sätter sig och 
reser sig igen, men det kan inte hjälpas: man är inte riktigt med.106 

 

I det här exemplet används framförallt asyndes, men lägg märke till frasen ”man reser 

sig och sätter sig och reser sig igen” som också bildar en polysyndes. 

     Ljudrimmen och de två textbindande figurerna polysyndes och asyndes kan alltså ses 

som goda exempel på retoriska medel för att skapa rytm, ett högre tempo och ett 

läsvänligt flöde i texterna. Följaktligen finns det retoriska inslag som tyder på en vilja 

hos författaren att behaga och roa sin publik – ett aktivt arbete med språkhandlingen 

delectare. 

     Hellspong menar att retoriska ornament uttrycker retorns inlevelse, dennas inre 

känslor – det vi känner som pathos – vilket det ju, på sätt och vis, gör.107 Resonemanget 

kan dock utvidgas. Jag menar, i det här fallet, att känslor snarare väcks hos publiken 

genom en förhöjd läsupplevelse. I nästa led påverkar detta retorns ethos, då denna är 

upphovet till själva läsupplevelsen. Om så är fallet ser man återigen hur attribut som 

enbart framkommer i texten kan tillskrivas avsändaren – som dessutom har valt att göra 

sig själv synlig genom ett explicit och framträdande jag. 

     Men det finns mer. Bang bygger inte sällan upp motsatsförhållanden i sina reportage. 

Antitesen innebär att man ställer motsatta begrepp eller förhållanden mot varandra och 

man kan på så sätt, som Hellspong skriver, ”stegra någots uttryckskraft”. 108 Det må vara 

svart mot vitt, liv mot död, fattigdom mot rikedom eller, som i exemplet nedan, vuxna 

män mot lekande barn: 

 

[…] karlar från jordens alla hörn i stumpar av outrannsakliga 
uniformer, kaki, fårskinnspälsar, filtar, sammetsbyxor, med 
stjärnor och skäror och ränder och bokstäver, allihop smutsiga och 
orakade och allihop råa och glada och trevliga […] Och mitt i 
alltihop springer sagolikt söta spanska småbarn, som har glömt 
flykten från det sönderbombarderade huset hemma i Madrid och 
som trivs lika bra i en rykande kokhet soldathall.109 

 

Exemplet är synnerligen intressant då författaren använder en ordfigur (polysyndes) 

följt av en fonetisk figur (allitterationen) vilka sedan förs samman i en antites. 
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     Kontrasten mellan de orakade, smutsiga männen och de lekande barnen utgör en 

känslomässigt laddad beskrivning av ett krigets Spanien där Bangs berättariver, 

språkliga lekfullhet och förmåga att skapa evidentia kommer till uttryck. Men i det här 

fallet är syftet troligtvis inte att behaga publiken, utan att väcka och styra dess känslor i 

en riktning som lämpar sig för textens syfte: att beskriva de hemska förhållandena i 

inbördeskrigets Spanien. Således rör det sig om ett arbete med språkhandlingen movere 

– att röra känslorna. 

     En liknande, rörande, effekt får även den här antitesen: 

 

Guiden är en liten fjortonårig bondpojke med högra armen borta, 
en av de många som lemlästats på sidan om. Han är glad och 
belåten, och när han får en cigarett blir han alldeles vild.110 

 

Det otäcka i att pojken blivit lemlästad kontrasteras mot den glädje han ändå visar och 

illustrerar något nästan absurt, som förstärker den redan mörka bilden av krigets 

konsekvenser. 

     Också anaforen – den figur där man inleder två eller flera satser med samma ord – 

används för att skapa en typ av förstärkning. Lennart Hellspong menar att anaforen, för 

varje upprepning, ”laddar den sammanbindande frasen med ökad kraft”.111 I nästa 

exempel binder orden ”man ser” och i sista ledet ”man” samman satserna vilket får en 

successivt förstärkande effekt: 

 

Man ser de heliga korna lufsa omkring i trafiken i Old Delhi och 
tvinga stora bussar att gå i sakta krok – och man ser dem som en av 
de många markeringarna av den oöverstigliga klyftan mellan 
muhammedaner och hinduer. Man ser de sovande halvnakna 
människobyltena som kantar Bombays gator med sina enkla 
madrasser under Indiens heta stjärnhimmel varje natt – och man 
tänker inte i första hand på fattigdomen som placerat dem där 
[…]112 

 

Anaforen binder samman de närvaroskapande beskrivningarna och ger dem en extra 

känslomässig tyngd. Att ytterligare förstärka någots känslomässiga uttryckskraft kan, 

likt fallet med antitesen, härledas till språkhandlingen movere – att röra känslorna. 
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     Men det som kan kallas för Bangs kreativa språkbruk uttrycks inte bara genom 

användningen av retoriska figurer utan visar sig också genom att hon tar sig vissa 

okonventionella friheter med det svenska språket. Hon hittar på egna ord och 

böjningsformer, och hon använder sig av typiska slang- och talspråkliga uttryck. 

     Ulla-Britt Kotsinas skriver i artikeln Bangslang att det tidigare fanns en syn på 

kvinnors språk som mer konventionellt och mindre kreativt än det manliga språket.113 

Att detta är en missvisande föreställning är något som, för de flesta, ter sig självklart 

idag – men en sådan syn på språket tycks ändå ha varit relativt utbredd under första 

halvan av 1900-talet, när Bang arbetade för Dagens Nyheter.114 

     Men som Kotsinas också visar i sin artikel var Bang, tvärtemot en sådan föreställning, 

inte sen med att använda slanguttryck, att bilda egna ord och att variera sin 

verbanvändning – något hon menar visar på just kreativitet och ett behärskande av 

språket.115 Kotsinas artikel utgår dock från Bangs samlade brev och 

dagboksanteckningar i boken Personligt. Detta innebär att syftet med och kraven på det 

språkliga uttrycket skiljer sig ganska drastiskt från de texter som analyseras i den här 

uppsatsen. Men Bangslang säger ändå något relevant om de språkliga drag som, faktiskt, 

återfinns även i vårt analysmaterial: dessa drag visar på en ”kunskap om och känsla för 

språket” samt utgör ett ”respektlöst ifrågasättande av språkliga normer”.116 

     Så, hur tar det sig uttryck? Det är den gamla brittiska soldaten som inte bara är arg, 

utan ”överstelöjtnantsarg”.117 Det är bränderna som ”slog ihop i ett mammutbål”.118 Det 

skrivs om ”flagglig mångfald” under Berlinolympiaden.119 Det är dessutom, får vi veta, en 

”magnesiummanick” som gör att den olympiska facklan inte slocknar.120 Och under 

samma olympiska spel menar reportern att, om det inte redan gör det, så borde ordet 

”reichsüberoberliebenswürdig” absolut finnas – något man väl kan hålla med om.121 

     De flesta av de här uttrycken fyller en lätt humoristisk funktion och tyder på en vilja 

att roa läsaren. Men då dessa ord naturligtvis utgör undantag i texter där författaren, i 

övrigt, visar att hon till fullo behärskar ett korrekt skriftspråk kan man peka på 
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ytterligare en betydelse: de representerar en mer talspråklig stil som står i stark 

kontrast till det elaborerade användandet av retoriska figurer vi tidigare berört. Och de 

uttrycker det som Sven-Göran Malmgren troligtvis syftar på när han skriver om en 

ibland ungdomlig jargong i Bangs språk (trots att ju Bang bevisligen inte var en ungdom 

under hela sin aktiva yrkesbana).122 Att ibland frångå den skriftspråkliga normen tyder 

på ett något informellt förhållningssätt till sin publik, en aspekt som snart ska 

undersökas närmare. 

     Vad är det då som träder fram när man studerar stilen i Bangs utrikesreportage? 

Först och främst visar användningen av bland annat de retoriska figurerna allitteration, 

asyndes och polysyndes på ett starkt rytmiskt inslag som skapar ett behagligt flöde i 

själva läsupplevelsen. Detta hör som sagt samman med språkhandlingen delectare – 

retorns vilja att behaga sin publik. 

     De kontrastskapande antiteserna, användningen av anaforer och effekten av det 

närvaroskapande evidentia ökar den känslomässiga kraften i reportagen – textens 

pathos – och är således ett resultat av språkhandlingen movere. 

     För Bangs ethos kan arbetet med de här språkhandlingarna innebära att läsaren 

tillskriver henne förmågan att skapa en behaglig läsupplevelse och ett starkt 

känslomässigt engagemang, som tillåts smitta av sig på läsaren genom effektfulla 

framställningar. 

     Den okonventionella ordbildningen demonstrerar dels författarens sinne för humor 

och vilja att roa sin publik, och bryter dels mot den skriftspråkliga normen. Något som i 

sin tur innebär en mer informell ton, vilket bidrar till ett mindre formellt förhållande till 

publiken. Och därmed rör vi oss vidare till den avslutande delen av den här analysen. 

 

Decorum, doxa och relationen till publiken 

 

I inledningen till den här uppsatsen ställdes frågan om hur Bang förhåller sig till den 

princip som inom retoriken kallas för decorum – det, för varje situation, passande. 

Förmågan att anpassa sig efter sociala koder och kulturella normer är alldeles 

nödvändig för att den retoriska kommunikationen ska bli lyckosam. Även med de bästa 
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intentioner lämpar det sig sällan att dra ett skämt på en begravning eller att i ett 

bröllopstal redogöra för den senaste skilsmässostatistiken. 

     De sociala koder och normer som gäller för en viss kultur eller grupp människor 

kallas för doxa.123  Lennart Hellspong skriver om doxa att den är ”summan av vad vi 

tänker om världen” och innefattar allt från vetenskap till religion och politiska 

ideologier.124 En doxa behöver alltså inte gälla för alla utan kan vara specifik för till 

exempel svenskar och den kan förändras över tid. Eftersom dessa värderingar även 

innefattar hur en grupp människor ser på kommunikation så måste också retoriken ta 

hänsyn till doxa. 

 

Att passa in 

Överfört på Bang och journalistiken kan man identifiera minst två, delvis skilda, typer av 

doxa som hon behöver anpassa sin retorik efter. Hon behöver skriva på ett sätt som 

lämpar sig för svensk dagspress, vilket kan sägas innefatta allt ifrån användningen av ett 

korrekt språk till att uppfylla de rent journalistiska kraven på ämne och innehåll. Men 

Bang låter också, som vi vid det här laget vet, det egna subjektet ta stor plats i sina 

reportage. Detta ställer ytterligare krav på hennes retorik så till vida att den karaktär 

som framträder i materialet måste vara en som beter sig i enlighet med samhällets krav 

och förväntningar. Vuxna ska bete sig vuxet. En komiker ska vara komisk. Män ska bete 

sig som män och kvinnor som kvinnor. Bang måste alltså anpassa sig efter publikens 

förväntningar på henne både som yrkesutövare och som person. 

     Under rubriken ”Syfte och frågeställningar” tog jag bland annat upp några av de 

problem som både Karolyn Kohrs Campbell och Brigitte Mral identifierar för en kvinna 

inom retoriken. Mral menar att kvinnor måste ha ett annat förhållningssätt till retoriken 

än män.125 Detta eftersom retorikens regler skapats och utvecklats av män under 

årtusenden, och för forum där kvinnor ofta inte har ägt tillträde.126 

     Men trots att den traditionella retoriken är en samling regler och förhållningssätt till 

stor del skapade av och för män så är naturligtvis kvinnor lika skickliga som män i sin 

retoriska kommunikation. Men det tar sig, enligt Mral, inte sällan uttryck genom en 
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tillämpning av mer alternativa retoriska strategier.127 En strategi som Mral menar är 

gemensam för de flesta av de kvinnliga talare som hon undersöker är användningen av 

ett mer dialogiskt uttryckssätt än det traditionella talet – monologen.128 Att tala med sin 

publik istället för att tala till den. 

     En sådan strategi stämmer också överens med de skillnader mellan manlig och 

kvinnlig kommunikation som lingvisten Deborah Tannen funnit, vilka Mral redogör för i 

inledningen till sin bok. Vad som där framkommer är att män tenderar att välja rollen 

som expert och att deras diskussioner är av antagonistisk natur. Kvinnor däremot söker 

istället ett samförstånd och en konsensus genom diskussion.129 

     Tannens väldigt tydliga uppdelning av manlig och kvinnlig kommunikation (som Mral 

låter stå obestridd) framstår, i det här fallet, som lite väl definitiv och onyanserad. 

Framförallt eftersom Mral själv påpekar hur retoriska strategier skiljer sig från individ 

till individ, mellan olika retoriska situationer och beroende på sociala 

omständigheter.130 Men Tannens kategorisering fungerar trots allt som en fingervisning 

om hur retoriska strategier kan skilja sig mellan olika sociala grupper – i det här fallet 

kvinnor och män. Och Mrals slutsatser kring den dialogiska naturen i retoriken hos 

majoriteten av hennes analysobjekt framstår som relevant när vi vänder blickarna mot 

Bang och ämnet för den här delen av analysen. 

 

Att bjuda in 

Det har redan nämnts att Bang skapar en relation med sina läsare. Att hon bjuder in dem 

och uppmanar till ett mer aktivt läsardeltagande. I det här avsnittet ska vi reda ut hur 

det går till. Vi kan börja med att närmare studera hur hon använder sig av humor och 

ironi – retoriska komponenter som både Kristina Lundgren och Sven-Göran Malmgren 

ser som centrala. 

     Kristina Lundgren skriver angående humor att den leder till en känsla av 

överlägsenhet hos läsaren när den förstår det roliga i en kommentar eftersom det 

innebär att man behärskar situationen.131 Och eftersom läsaren delar den komiska 

upplevelsen med dess avsändare hjälper det till att upprätta en relation mellan de 
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båda.132 Här nedan följer två citat som innehåller en, för Bang, ganska typisk humor så 

till vida att den bottnar i en hyperbol – en medveten retorisk överdrift: 

 
Bara någon fick se skymten av von Tschammer så knakade det till i 
ryggen på honom, och när en ljusgrön officersgestalt blev synlig i 
entrén slog den brununiformerade vakten bredvid mig ihop 
stövelklackarna så jag har huvudvärk ännu.133 
 
Av gatubilden att döma finns det fortfarande gott om berlinare som 
fruktar morgongymnastiken värre än ryssen.134 

 

Troligtvis knakade det inte till i några ryggar och troligtvis drabbades inte Bang av 

någon huvudvärk på grund av smällande klackar. Men det överdrivna är komiskt. 

Läsaren tillåts uppfatta humorn, att roas och att känna sig nöjd över att ha förstått vad 

retorn menar. Humor är alltså inte bara ett grepp för att roa läsaren, utan också för att 

föra läsare och skribent närmare varandra. 

     En liknande effekt kan ironin fylla, även om det inte ställs några krav på den att vara 

komisk. Ironin är en trop som innebär att man uttrycker något men samtidigt gör klart 

att man menar det motsatta.135 En ironisk kommentar medför alltså ett krav på läsaren 

att tolka det skrivna för att kunna förstå vad avsändaren egentligen menar. Om så sker 

kan läsaren känna tillfredsställelse över att ha förstått den egentliga meningen och 

dessutom känna att man delar den underförstådda meningen med dess upphovsman. I 

nästa citat har Bang till och med satt citationstecken kring det ord som utgör själva 

ironin i kommentaren:  

 

Regnet dryper in och gör lervälling på golvet. I det andra där man 
”bor” står en ramponerad och smutsig gammal symaskin och en rad 
döda krukväxter mitt i eländet.136 

 

Och i nästa är det den mittersta satsen som uttrycker författarens ironiska hållning: 

 

De marscherar som ett tyskt kompani, det är menat som en 
komplimang, och hälsningen med fanan är sanna mina ord 
grandios.137 
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Båda dessa exempel på ironi innehåller en dold mening som vi som publik måste läsa 

mellan raderna för att förstå. Och om vi lyckas med det – då förstår vi att rummet som 

åsyftas i första citatet inte är värdigt att bo i, och att det som är en komplimang i det 

andra citatet även antyder en annan sida av myntet. På så vis kommer publiken att 

kunna dela de ”dolda” värderingarna med Bang och känna sig nöjd med att ha förstått 

den egentliga meningen. 

     Men det finns också mer explicita stildrag i texterna som tycks rikta sig direkt till 

läsaren och bidrar till den mer dialogiska tonen. Om en retor ställer en fråga som inte 

kräver ett svar kallas det för en retorisk fråga – erotema med en annan term.138 ”Ska det 

vara så här?” som en svensk tv-programledare brukade säga, där svaret liksom ligger 

inbakat i själva frågan. ”Nej, det ska inte vara så här.” I vissa fall kan författaren själv 

besvara frågan, men då blir effekten inte riktigt den samma. 

     För det som den retoriska frågan gör är att lämna en lucka som läsaren, rent logiskt, 

måste fylla i för att kunna gå vidare i texten. Janne Lindqvist Grinde menar också att den 

retoriska frågan kan uppfattas som en form av ironi eftersom ”det som ser ut som en 

fråga snarare är motsatsen: ett påstående”.139 Detta första exempel på en retorisk fråga 

innehåller just en sådan ironisk underton: 

 

Kan det tänkas något skönare för ett nygift par på bröllopsresa än 
att se fem hopslingrade ringar vart de än skådar?140 

 

I nästa exempel låter Bang de två retoriska frågorna om en indisk flicka antyda ett 

tänkbart händelseförlopp i ett större sammanhang: 

 

Där kommer en Punjabflicka, det syns på långbyxorna – är hon sikh 
eller muhammedan eller hindu? – blir hennes familj just nu driven 
från sitt brinnande hem i Punjabprovinsens upploppsdelar?141 

 

Trots att det här sista citatet inte lämnar några större luckor i resonemanget så kan 

läsaren ändå anta, utan att ha fått det uttryckligen förklarat för sig, att situationen i 

Indien är svår. Frågan är alltså i det här fallet snarare ett påstående eller en beskrivning 
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av något större, men det är läsaren själv som får dra strecken mellan punkterna och 

måla upp bilden. 

     Humor, ironi och retoriska frågor är alltså tre medel som återfinns i Bangs texter och 

inbjuder till en mer aktiv roll för läsaren samt ett mer dialogiskt förhållningssätt mellan 

retor och publik. Även Kristina Lundgren menar att den här formen av samtal troligtvis 

var en av anledningarna till att Bang lyckades upprätta en relation med sin publik.142 

     Viktigt för etablerandet av den här relationen mellan Bang och publiken är också det 

faktum att hon visar upp sig själv som en flerdimensionell, levande karaktär som läsaren 

får möjlighet att skaffa sig en uppfattning om. Man tillåts att se Bang som textens 

centrala subjekt, att tillskriva henne de personliga attribut som vi studerat och 

därigenom bedöma om hon är en person med hög trovärdighet – ett starkt ethos – som 

är värd att lyssna till. 

 

Att ta ställning 

Den läsarrelation som Bang skapar förutsättningar för är, med mediekritiska ögon, inte 

helt oproblematisk. Bang är ju först och främst en nyhetsreporter. Är det verkligen okej 

för en reporter, som dessutom rapporterar om historiskt viktiga händelser, att låta det 

egna subjektet ta så mycket plats? Inte bara genom det frekventa jaganvändandet och en 

personlig stil med ibland starka känslomässiga drag, utan genom att uttryckligen ta 

ställning i vissa frågor – en hållning som inom journalistiken snarare hör hemma i 

kåserier och kolumner, inte i reportaget. 

     En del av svaret ligger rimligtvis i forumet där dessa texter publicerades: Dagens 

Nyheter. Som jag inledningsvis nämnde var DN under det tidiga 1900-talet en tidning där 

man eftersträvade en personlig relation med läsaren och man höll sig följaktligen med 

skribenter som förmådde skapa en sådan relation. Kristina Lundgren påpekar också att 

tidningspressen under Bangs tid på Dagens Nyheter rent generellt var rikhaltigare och 

mer profilerad än vad som är fallet idag.143 Det fanns alltså både en acceptans för och en 

förväntning på skribenten att vara personlig i sitt uttryck.  

     Men på vilket sätt tar Bang personligen ställning? För om det nu är accepterat att 

hålla sig med en personlig stil och Bang gör så genom att själv framträda och liksom 
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samtala med läsaren, då ökar istället kraven på att huvudpersonen agerar i enlighet med 

samhällets doxa. Att hon anpassar sig till decorum – det passande. 

     Vad som framkommer är att Bang visserligen frångår den traditionella, rapporterande 

journalistiska rollen ibland och istället uttrycker sin egen åsikt om situationers 

beskaffenhet. ”Hon […] kunde också säga ifrån om tidens skevheter, när något upprörde 

hennes klappande journalisthjärta” skriver till exempel Karl Anders Adrup.144 Men dessa 

ställningstaganden tycks alltid innehålla värderingar som kan delas av en stor publik. 

Effekten blir då att läsare och skribent delar en moralisk värdegrund som stärker 

banden dem emellan, som i det här exemplet från Spanien, 1936: 

 

Och jag har sett dem, dessa döda, dessa det moderna krigets nya 
soldater utan vapen, utan uniformer, utan hjältegloria. Den 
starkaste bilden man använt hittills mot kriget har varit bilden av 
de ändlösa raderna med vita kors på de stora slagfälts-
kyrkogårdarna. Det är trots all en vacker bild. […] Och ändå, det 
mest patetiska är inte såren och stympningen och blodet. Det är 
kläderna, dessa spanska civila, trasgranna kvinnokläder, som inte 
har någonting med krig att göra. Kvinnorna kan ha hållit på att 
skura golv, att diska, att klå till pojken, att skvallra, vad som helst 
som inte förtjänar en fasansfull död.145 

 

Även mer personligt neutrala nyhetsreportage behöver förstås anpassas efter en 

rådande doxa, men för Bang med sin ständiga närvaro och sin personliga läsarrelation 

blir ställningstagandet inte bara ett sätt att stärka relationen med läsaren. Det blir också 

ett sätt att visa de goda moraliska värderingar – ett arbete med trovärdighetsfaktorn 

arete – som gör henne till en pålitlig, ställföreträdande iakttagare på en plats i historien 

där läsaren själv inte befinner sig: 

 

Sjukhuset här under ens fötter kan berätta sitt kapitel, där en intill 
sinnessjukdom överansträngd ensam doktor gick som en automat 
mellan vanställda och döende. Ja, det här är ingen trevlig söndags-
läsning. Men det har talats så mycket på senare år om att världen 
inte får glömma, än det ena, än det andra. Här på detta sjukhustak 
får listan ett självklart tillägg: inte glömma Hiroshima.146 
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Det är också rimligt att tro att dessa moraliska värderingar, som den typiska läsaren kan 

dela, utvecklas till en av de viktigaste produkterna som texten skapar. Läsaren kan alltså 

identifiera sig med Bangs värderingar, vilket dels förstärker tilliten till Bang och dels 

förstärks läsarens känsla av att själv äga goda egenskaper. 

     Ett mer dolt ställningstagande och något som antyder en mer kritisk hållning till en 

rådande doxa är de återkommande kommentarerna kring kvinnans sociala ställning. 

Ofta figurerar de som en bisats eller en snabb kommentar, som i förbifarten. 

     Kristina Lundgren skriver i sin sammanfattning av Bangs reporterroll att det kvinno- 

och fredsarbete som hon engagerade sig i privat, inte fick något större genomslag i 

hennes arbete för Dagens Nyheter.147 Det är visserligen sant så till vida att just den 

tematiken inte på något sätt dominerar texterna, men Bang lyckas emellertid förmedla 

ett sådant ställningstagande vid flera tillfällen: 

 

[…] man får snegla åt stadsstöd och lån i den lilla kommun-
fullmäktige. Där för övrigt 24 politiska vildar, 8 socialdemokrater, 5 
konservativa och 2 demokrater borde begrunda det faktum att de 
inte har en enda kvinna bland sig att bygga upp deras gemensamma 
stad. Den morgonen atombomben föll gjordes ingen skillnad. Men 
det märkligaste av allt i Hiroshima – det är andan av tolerans och 
glödande fredsnit.148 

 
Bang konstaterar det besynnerliga i att ingen kvinna sitter i Hiroshimas 

kommunfullmäktige, men gör heller inte mer än så. Hon markerar på så sätt vilken 

syn hon själv har på en sådan könsfördelning, utan att explicit argumentera mot 

mer konservativa värderingar, och går vidare med sin redogörelse. 

     I nästa exempel demonstreras en kritik av föråldrade värderingar genom den 

kvickt inskjutna bisatsen i andra meningen: 

 

[…] ordentligt med husnummer och antal civila offer. Kvinnor och 
barn, annars ett lätt nedlåtande begrepp, har här fått en annan 
klang. Av de åtta dödade och 116 sårade under anfallet i går var 
flertalet kvinnor och barn.149 

 

Andra gånger, och då framförallt i reportagen från Berlinolympiaden, väljer författaren 

att mer direkt gå i klinch med den konventionella kvinnosynen:  
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Den ena gången var det en fanatisk herre med ettriga pepparkorns-
ögon som hade låst fast mig under en regnskärm på Stadions 
huvudrestaurang […] och som av någon anledning trodde jag var 
gift och ville driva mig tillbaka till köket. Jag försökte förklara för 
honom att det vore en katastrof för alla parter och fick se en glimt 
av den fruktansvärda tyska smalspårigheten i ett resonemang.150 
 
 
[…] och den tredje är radion. Hon har den i köket, där hon ju som 
bekant bör vistas, och den står på från arla till särla.151 
 

I det andra exemplet är det ironin i kommentaren ”där hon som bekant bör vistas” som 

antyder en underliggande, avvikande åsikt. Risken med kommentarer av det här slaget 

är att de uppfattas som motsättningar mot samhälleliga normer, men Bang är, som vi 

ser, skicklig på att antyda utan att attackera. Att explicit uttrycka sin avsky för ett blodigt 

inbördeskrig där civila offer skördas kan, av naturliga skäl, accepteras av den stora 

massan. Liknande angrepp på en social struktur som hennes egen läsekrets är en del av 

skulle troligtvis lida en risk av att mötas med motvilja. 

     Men Bang tycks samtidigt göra medvetna försök att anpassa sig efter samma 

värderingar som hon uttrycker sitt missnöje med. Ibland gör hon det på ett sätt som kan 

uppfattas som ironiskt, exempelvis när hon, under en simtävling, konstaterar att ”jag 

håller på Conrad från Bolivia, det tror jag ingen annan gör. Och det veka kvinnohjärtat 

har gissat alldeles rätt, det är en ren slump att Conrad kommer fram alls”.152 

     I samma artikel skriver hon om ett annat lopp att ”startern skjuter som på ett 

värdshus i vilda västern” och ”domaren är direkt söt när han springer längs kanten som 

en andmamma med små ängsliga pip”.153 Utöver det träffande bildspråket så 

framkommer en typ av ironi man brukar kalla för sokratisk. Den sokratiska ironin 

innebär att retorn medvetet utger sig för att vara mindre vetande, för att på så sätt göra 

en poäng.154 

     Sokrates använde ironin i sina dialoger för att, med låtsad okunskap, fråga sin väg 

fram till sanning.155 För Bang fungerar det snarare som ett sätt att, på ett lite komiskt vis, 

välja något som hon kanske uppfattade som en mer passande roll för en kvinna. Hon 
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väljer inte rollen som sportreporter, eller expert om man så vill, utan som någon helt 

utan kunskaper om sporten: 

 

I den andra bassängen regnar det simhoppare från skyn; just nu är 
det en egypter som kysser sig själv på tårna, vad man nu skall säga 
om det.156 

 

Trots att den primära effekten troligtvis är den komiska så ligger humorn i just den 

okunskap som reportern uppvisar, en okunskap som, anar man, inte är helt autentisk. 

     Det är dock under just Berlinolympiaden som den sokratiska ironin är som mest 

framträdande, något som troligtvis grundar sig i ämnet för många av artiklarna. Alla 

exemplen på just den här typen av ironi behandlar sportens värld. Bang skrev många år 

senare att hon ”var ett experiment i svensk sportjournalistik; såvitt jag vet var det första 

gången som en tidning till olympiska spel skickade en icke-expert som skulle sitta på 

vanlig läktare och vara mera liksom en människa och se med pigg (fruntimmers)blick på 

det hela […]”.157 Hon tycks alltså ha varit medveten om vilka förväntningar som fanns på 

henne och kommenterade också tävlingarna därefter. 

      Men den här förmågan att anspela på sociala värderingar tar sig även andra uttryck. 

Från Budapest 1956 skriver Bang exempelvis att ”så sprutar hatet mot Kadar och allt 

vad han står för med eruptiv kraft och mustig folkhumor och i sådant ordval att min 

gentlemannamässige tolk tvekar”.158 Kommentaren låter dels läsaren förstå att det som 

sagts inte lämpar sig i tryck samtidigt som den, utan att författaren tar ställning i någon 

riktning, säger något om vilken typ av person Bang är (en respektabel sådan) när tolken 

tvekar inför att översätta. 

     Det finns således flera exempel på tillfällen då Bang riskerar att bryta mot decorum 

genom att kommentera eller ironisera kring rådande kulturella normer. Men det tycks 

också som att hon lyckas hitta en balans då hon, genom ett humoristiskt sätt och en 

ironisk underton, endast antyder något i förbifarten. Det balanseras också upp av 

kommentarer som anpassar Bang till vissa av de sociokulturella förväntningar som kan 

ha funnits på henne. 

     De tydligare, mer explicita ställningstagandena innehåller värderingar som korrelerar 

med en rådande doxa. En tänkbar effekt är då att Bangs moraliska kapital ökar samt att 
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bandet mellan henne och hennes publik stärks ytterligare genom deras delade 

värderingar. Detta band – eller denna relation – stärks också genom användandet av de 

retoriska medlen humor, ironi och retoriska frågor – erotema – som antyder en mer 

dialogisk ton. 

     Och det är just den samtalande tonen, tillsammans med de delade värderingar vi nyss 

uppmärksammat, som är de viktigaste komponenterna när Bang skapar en relation med 

sin publik, aktivt arbetar med att förhålla sig till tidens krav och förväntningar och på så 

vis försöker uppfylla kraven på decorum. 

Avslutning 

Sammanfattning 

 

Vad går då, efter de steg av retorisk analys som har genomförts, att säga om det ethos 

som Bang etablerar och arbetar med i sina utrikesreportage? 

     Arbetet utgick från premissen att Bang använder sig av ett framträdande eget subjekt, 

vilket är speciellt inom nyhetsjournalistiken. Därför föreföll det relevant att inleda 

studien med att undersöka på vilket sätt det egna jaget framställs och vilken funktion 

det fyller. 

     Först och främst förekommer direkta beskrivningar av det egna jaget. Deras funktion 

kan sägas vara en klassisk form av ethosargumentation där Bang helt enkelt arbetar 

med att framställa sig själv som en trovärdig människa. Ett exempel skilde sig dock från 

de andra. I en så kallad metakommentar motiverar Bang varför hon tagit med ett visst 

citat. Hon försöker genom detta uppvisa ett gott omdöme. Jag ställer mig dock tveksam 

till det strategiskt riktiga i en sådan kommentar. Bang etablerar ständigt en stark 

jagnärvaro och att, på detta vis, sticka ut ytterligare ur den inomtextliga situationen, att 

frångå jaget som endast ett narrativt verktyg, framstår nästan som påträngande. 

Jagbeskrivningarnas roll är följaktligen att framställa jaget på ett, för talaren, positivt 

sätt. Slutligen är Chaïm Perelmans tanke om att åskådliggörandet av retoriska element 

skänker dem en närvaro som förhindrar att de ignoreras en god indikation på 

jagbeskrivningens viktigaste roll: att visa upp en trovärdig karaktär som fastnar i 

läsarens medvetande. 
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     De direkta närvaromarkörerna placerar allra tydligast reportern Bang i den 

verklighet som reportaget skildrar. De stipulerar också ett centralt förhållande: det är 

Bang som är ögonvittnet, det är hon som befinner sig på platsen och det är hennes 

skildring som vi tar del av. Markörerna relaterar också till reporterns egna erfarenheter 

inom yrket, som för att understryka hennes auktoritet som reporter. Att hon framställer 

sig som närvarande skänker också tyngd åt hennes roll som ställföreträdande 

iakttagare. Dessa närvaromarkörer utgör även en tydlig referenspunkt till vilken läsaren 

kan tillskriva de attribut eller karaktärsdrag som framkommer och som studerades i 

analysens senare delar. 

     Det framträdande jaget är dessutom strukturellt viktigt eftersom reportagen byggs 

kring de iakttagelser som den närvarande reportern gör. Hennes närvaro gör henne 

alltså oumbärlig för den berättelse som framläggs. 

     Även de indirekta närvaromarkörerna indikerar att reportern befinner sig i 

situationen, men de gör det utan att direkt uttrycka den. Genom kommentarer som ”där 

kommer” och presens som val av tempus skapas både närvaro och en känsla av 

spontanitet, vilket är ett genomgående tema i Bangs reportage. Det personliga 

pronomenet man fungerar som ett substitut för jaganvändandet och bjuder samtidigt in 

läsaren att själv ta rollen som iakttagande. De förstärker alltså närvarokänslan men 

fyller också en inkluderande funktion. 

     En naturlig följd av att en tydlig huvudkaraktär introduceras – en som likställs med 

författaren – var att undersöka vilka attribut som texten förmedlar och som läsaren kan 

tillskriva författaren. Under rubriken ”Jagets karaktär” var därför målet att isolera de 

karaktärsdrag vilka sågs som mest centrala för den reporter som framträder i texten. De 

attribut som togs för mest centrala – och som fann stöd i tidigare forskning – var 

entusiasm och engagemang, förmågan att skapa närvaro samt den språkliga 

kreativiteten eller stilen. 

     Den engagerande och entusiastiska tonen skapas först och främst genom ett frekvent 

användande av retoriska överdrifter – hyperboler – och utropstecken. Den skapas också 

genom användandet av asyndes och polysyndes vilka förstärker de textled som 

sammanbinds och signalerar ett högre tempo och en berättariver. 

     Även Bangs förmåga att förmedla närvaro – och då inte bara sin egen – identifierades 

som något centralt för den bangska stilen. Den viktigaste komponenten för att 

levandegöra den inomtextliga verkligheten är den retoriska effekten evidentia. Denna 
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effekt uppstår när skribenten beskriver en situation så väl att läsaren kan se den framför 

sig. I förlängningen innebär detta inte bara en mer fängslande läsupplevelse, det blir 

också lättare för läsaren att placera Bang på platsen som beskrivs. I det här 

sammanhanget uppmärksammades återigen valet av presens som tempusform, vilket 

för läsaren närmare den inomtextliga verkligheten och minskar tidsförskjutningen. 

     Den sista aspekten av Bangs karaktär som studerades var hur det kreativa språket – 

hennes stil – påverkar hur hon framställs. 

     Det visade sig här att Bang, genom att smycka sin text med allitterationer, 

polysyndeser och asyndeser, skapar en rytmisk känsla som gör läsupplevelsen mer 

njutbar. Kort sagt så tycks det finnas ett syfte att behaga eller roa läsaren. Där Lennart 

Hellspong menar att de retoriska ornamenten huvudsakligen uttrycker retorns känslor 

inför något menar jag att den huvudsakliga funktionen är en annan. Genom författarens 

förmåga att ge sin publik en behaglig läsupplevelse väcks istället känslor hos publiken. 

Dessa känslor, som är en produkt av ordens form snarare än innehåll, riktas mot 

författaren som ju är upphovet till läsupplevelsen. 

     Men det förekommer andra stilfigurer som är mer inriktade på att väcka publikens 

känslor. Antitesen skapar kontrast och förstärker uttryckskraften i det beskrivna medan 

anaforer binder samman de närvaroskapande satserna och skänker dem en ökad 

känslomässig tyngd. 

     Bangs språkliga kreativitet visar sig också genom egna ordbildningar och 

verbböjningar. Dessa ger ett lekande och humoristiskt intryck som kan roa publiken och 

skapar en samhörighetskänsla genom ett mer informellt språkanvändande. 

     Avslutningsvis studerades hur Bang förhåller sig till decorum – det passande – och 

doxa – de allmänt vedertagna värderingar som utgör det passande. Vi undersökte också 

hur hon arbetar för att skapa en relation till sin publik. 

     Det framkom här att Bang tillämpar ett mer dialogiskt förhållningssätt istället för den 

klassiska monologen. Läsaren bjuds in med hjälp av humor, ironi och retoriska frågor – 

medel som främjar ett samspel mellan avsändare och mottagare. En bidragande orsak 

till att Bang kunde hålla sig med en personlig stil ligger också i vilket forum hon verkade 

i. Dagens Nyheter förespråkade en personlig stämpel på sina skribenters texter och 

dagspressen på första halvan av 1900-talet tycks rent allmänt ha varit mer profilerad än 

vad som är fallet idag. Acceptansen för en personlig stil torde därför ha varit relativt 

stor. 
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     Också de personliga ställningstaganden som Bang gör erbjuder ett sådant samspel. Då 

de oftast förhåller sig till en allmän doxa kan läsaren dela hennes värderingar och bandet 

dem emellan stärks. Bang gör visserligen ställningstaganden som kan gå emot det 

passande, men dessa döljs ofta bakom ironi och humor eller garderas med kommentarer 

som antyder en medvetenhet om vad som anses vara passande. 

     Det som framträder är alltså en tydlig inomtextlig huvudperson som genom 

närvaromarkörer likställs med författaren. De karaktärsdrag och stilistiska egenskaper 

som demonstreras i texterna kan också tillskrivas författaren eftersom de anknyter till 

det närvarande, agerande subjektet. Genom en samtalslik ton kan en relation med 

publiken upprättas och genom att aktivt förstärka gemensamma värderingar kan 

relationen bli starkare och författaren framstå som trovärdig. 

 

Diskussion 

 

Det kan idag, med några decenniers distans, vara intressant att reflektera över vilken 

roll Barbro Alving – som den resande reportern Bang – faktiskt spelade för de som läste 

hennes reportage. Det kan också vara givande att fundera kring varför hon skrev på det 

sätt hon gjorde. För världen har blivit mindre sedan Bang 1934 anställdes vid Dagens 

Nyheter. 

     Televisionen hade ännu inte blivit ett betydande medium, så möjligheterna att ta del 

av rörliga bilder från jordens alla hörn var begränsade, om inte obefintliga. Inte heller 

hade den svenska medelklassfamiljen ännu vår tids möjligheter att åka på årliga 

utlandssemestrar för att, på så vis, uppleva andra kulturer. Det var med andra ord en 

ganska exklusiv bild av världen som utrikesreportern målade upp i sina reportage. Att 

den bilden gjordes levande och verklig, att den lyckades minska klyftan mellan läsarens 

egen verklighet och den som skildrades i texten, framstår då som en alldeles central 

förmåga hos den rapporterande skribenten. Och som den här studien har visat är det 

just den egenskapen som är en av Bangs mest framträdande. Hon lyckas genom 

detaljrika, fyndiga och språkligt rika beskrivningar frammana bilder hos läsaren som gör 

det möjligt att lättare föreställa sig dessa avlägsna, och ibland farliga, platser. 

     Rollen som det framträdande jaget fyller har varit intressant att studera. Det fungerar 

först och främst som ett narrativt verktyg för att driva berättelsen vidare, men genom 
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dess blotta närvaro måste en trovärdighet också byggas upp – en process som jag också 

har studerat närmare i den här uppsatsen. 

     Ibland går det för långt. När hon kliver ur den inomtextliga verkligheten blir närvaron 

nästan påträngande. Men det tyder också på att när hon endast låter jaget leda 

berättelsen framåt så fungerar det, utan att störa. 

     Genom att bjuda in läsaren samt genom de moraliska värderingar som delas och 

förstärks stärks också banden mellan Bang och hennes publik. Och även om jag ställer 

mig tveksam till de väldigt definitiva, språkliga uppdelningar som Mral inleder Talande 

kvinnor med att redogöra för så finns en likhet mellan Mrals analysobjekt och Bang: att 

föredra samtalet före talet. Också Bang väljer en mer dialogisk ton där läsaren erbjuds 

möjligheten att själv delta i skapandet av berättelsen. 

     Vad fyller då det för funktion? Som jag ser det bör läsarinviter uppmuntras då de 

leder till en förhöjd läsupplevelse genom en aktivare läsprocess – något som kanske 

borde eftersträvas i en tid då dagspressen inte längre är det mest centrala mediet för 

nyhetsförmedling. Om vi under tiden också lär känna den karaktär som framträder i 

texten, och som vi likställer med författaren, så behöver inte det inskränka på 

sanningsanspråket. 

     Slutligen vill jag anknyta till vad Sören Larsson skriver i Berättande journalistik 

angående journalistisk text: ”[…] vi lär bäst när vi samtidigt är roade. Vi minns bäst det 

vi har lärt oss när texten engagerade också vår känsla”.159 Som en av två förebilder inom 

den genre han behandlar nämner han personen som varit föremål för den här studien, 

som härmed avrundas – nämligen Barbro Alving.160 

 

- David Karlsson 
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Material 

 

Källor 

Alving, Barbro, Bang. Klipp ur nuets historia (Hedemora, 1993) 

- ”Bomb missade fartyg, dödade gumma på land” 

- ”Lyxhotell blev krigssjukhus med plats för tusen sårade” 

- ”Kvinnor och barn på bårhus – en mardröm kan lukta blod. Bombat Madrid ger 

beviset” 

- ”Skräcken för skogen drev ryssar i dödem”. Det avslutande ordet i titeln har här 

skrivits ut i enlighet med dess stavning i boken. 

- ”Pakistans tillblivelse politiskt djungelkrig” 

- ”Engelskt hopp om grepp över Indiens ekonomi” 

- ”Vältrande inflation krig sedan tjugo år” 

- ”Livet återvänder till dödens stad” 

- ”Folket spottar på kommunismens tidningsbuntar” 

Alving, Barbro, Dagbok från Berlinolympiaden 1936 (Stockholm, 2008) 

- ”Tisdag 28 juli” 

- ”Onsdag 29 juli” 

- ”Torsdag 30 juli” 

- ”Lördag 8 augusti” 

- ”Söndag 9 augusti” 

- ”Måndag 10 augusti” 

- ”Tisdag 11 augusti” 

- ”Fredag 21 augusti” 
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