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Journalistik över nationsgränser  
– om crossborder collaborative

journalism  

Urban Larssen 

”Vad fan får jag för pengarna?” På bästa sändningstid i Sveriges 
Television november 2017 dök denna fråga upp i ett menings-
utbyte mellan Leif Östling, ordförande i Svenskt näringsliv, och 
SVT:s journalist Kristina Lagerström. Det var Leif Östling som 
ställde den, som en reaktion på Kristina Lagerströms fråga an-
gående hans skatteplanering: ”Vad betyder det för samhället om 
varje individ ser till sitt eget bästa i den här frågan?” Östlings 
namn hade förekommit i samband med en stor undersökning av 
läckt material från juristbyrån Appleby med säte på Bermuda. 
Dokument visade att Östling hade skatteupplägg via bolag på 
Malta där skatten är låg. I samtalet med SVT:s journalist tycktes 
det som att Östling ifrågasatte hela det svenska skattesystemet: 
”Det är ju så vansinnigt höga skatter i det här landet.” Uttalan-
dena fick många att höja på ögonbrynen, en debatt följde och 
Östling kritiserades från många håll. Några månader senare 
avgick han från sin post. 

Flera av journalistikens klassiska kännetecken tickar in här. 
En makthavare ställs till ansvar, intervjun sänds i ett massme-
dium med stor räckvidd och resultatet av konfrontationen ska-
par debatt med politiska inslag. Nyhetens dramaturgiska logik 
och gestaltningsform är bekanta, liksom den lite skandalartade 
inramningen – ett exempel på det John B Thompson (2000) kallar 
media event: ett scenario byggs upp, ett objekt ringas in, skandalen 
bryter ut i samband med konfrontationen, kulminerar med kom-
mentarer och reaktioner och löper vidare mot sitt slut i de efter-
följande konsekvenserna (avgången, krav på åtgärder etc.). 
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Inslaget kan också knytas till mer övergripande frågor om 
journalistik och offentlighet. I offentliga rum samlas människor 
för att dryfta hur saker och ting är, och hur saker och ting borde 
vara. Det kan vara på gatan, i pampiga konferenssalar eller i 
massmediernas kanaler som är oberoende av plats och fysiska 
möten. Berättelser formas och läggs ut, känslor kopplas på och 
skuld eller beröm delas ut. Gjorde Östling rätt? Ska vi ha det 
såhär? Är det dags att se över vårt skattesystem? Journalistiken 
spelar en mycket viktig roll för att driva på den här processen i 
medierade offentligheter, framför allt den nationella. Det är 
också här yrkesrollen får sin kanske tydligaste form: journalisten 
som grävaren, utfrågaren, ansvarsutkrävaren och den som lägger 
fram fakta i nationellt viktiga frågor. 

”Vi” i fallet med Östlings skatteplanering är i första hand 
Sveriges befolkning, den intervjuade är en person med makt över 
svenska angelägenheter, massmediet är public service-tv, ansva-
riga politiker är våra folkvalda, myndigheterna framför allt de 
som befinner sig inom Sveriges gränser och språket det hela 
kommuniceras på är det som de flesta av oss i Sverige talar och 
förstår. Det var de här pusselbitarna den tyske sociologen och 
filosofen Jürgen Habermas jobbade med på 1960-talet innan han 
la fram sina idag välkända teoretiska paket om offentlighet, 
demokrati och opinion (se t.ex. Habermas 1984). I princip är 
offentligheten kaotisk, ”a bewildering place full of connections 
and disconnections”, som den amerikanske medieantropologen 
Mark Peterson uttrycker det (2003, s. 56). Habermas modell kan 
ses som ett försök att styra upp det hela och att lyfta fram några 
principer att sträva mot. Han har inte så mycket att säga om 
journalister explicit, men det råder ingen tvekan om att de figu-
rerar centralt i hans modell – som små motorer som bidrar till 
att driva runt det offentliga samtalet och det demokratiska 
maskineriet.  

Detta korresponderar med journalistikens centrala grunder, 
som t.ex. Kovach och Rosenstiel (2001) skriver om i sin bok The 
elements of journalism. Journalister ska se till så att så många 
som möjligt som berörs av frågan kommer till tals, att det är 
någorlunda klart vem som bär ansvar för hur det ser ut och att 
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saker och ting är schysst framställt – opartiskt, faktabaserat, be-
gripligt, relevant och inkluderande. Att det tillkommer en rad 
andra aspekter som t.ex. nyhetsvärdering och kommersialisering 
gör det hela mer komplext. I grund och botten är dock idealet 
tämligen väl avgränsat. En central avgränsning i Habermas 
modell är att han byggde sin teori om offentlighet på antagandet 
att offentligheten befinner sig mellan en stat och ett folk, med 
andra ord inom nationens gränser. Detta har varit en omdebat-
terad fråga sedan globaliseringen tog fart ordentligt och internet 
blev vardag – har nationalstaten spelat ut sin dominerande roll 
som den naturliga ramen för politisk och social debatt? Oavsett 
om Habermas modell någon gång och någonstans har fungerat, 
så fungerar den inte idag. Den passar inte med den globaliserade 
värld vi lever i där det mesta som har med offentlighet, publik, 
ansvarsutkrävande, opinionsbildning och journalistik att göra 
har expanderat bortom nationens gränser. 

I det journalistiska arbete som ledde till Leif Östlings avgång 
fanns just denna gränsöverskridande och rentav globala dimen-
sion på plats. Inslaget var nämligen resultatet av vad som kom-
mit att kallas crossborder collaborative journalism (ibland med 
”investigative” före ”journalism”, ibland bara crossborder jour-
nalism). De flesta vet nog vad det är om till exempel Panama-
dokumenten eller Paradisläckan nämns, två av de mer kända 
arbetena inom denna genre (Leif Östlings namn förekom i Para-
disläckan). Fritt översatt, och med utgångspunkt i dansk-tyska 
journalisten Brigitte Alfter som nyligen skrivit en detaljrik och 
pedagogisk bok om genren (Alfter 2019), handlar det om gräns-
överskridande samarbete med journalister från flera länder in-
volverade och konkret om stora grävarbeten, mängder av infor-
mation och, som slutprodukt, mer eller mindre braskande rub-
riker i flera länder samtidigt. I Sverige har Uppdrag granskning 
varit med flera gånger och reportrar på SVT:s nyhetsredaktion 
har ingått i svenska team som i sin tur arbetat tillsammans med 
framstående journalister i andra länder. I Paradisläckan ingick 
382 journalister från 67 länder.  

Paradisläckan är ganska typisk. Ofta börjar det med att en 
initierad källa läcker en stor mängd information om omfattande 
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skatteflykt till en enskild journalist, vanligtvis på en renommerad 
tidning i ett västeuropeiskt eller nordamerikanskt land (t.ex. 
tyska Süddeutsche Zeitung eller amerikanska New York Times). 
Journalisten inser vidden av informationen, såväl i arbetsbelast-
ning som publicistisk sprängkraft, och med nogsam hänsyn till 
källans sekretess och önskemål kontaktar hon eller han kolleger 
runtom i världen för att dra igång ett gemensamt arbete med att 
utforska materialet. Ett konsortium bildas med en lednings-
grupp, materialet fördelas (ofta miljontals dokument), expertis 
kallas in (till exempel datajournalister, jurister och journalister 
med lokalkännedom), överenskommelser görs om finansiering, 
publiceringsdatum, kryptering av korrespondens och mötes-
anteckningar och om personer att intervjua. Mängder av möten 
och överläggningar följer under månader av arbete med kart-
läggning, faktagranskning och journalistisk paketering fram till 
ett gemensamt koordinerat avslöjande med global magnitud. 
Skatteflykt är, som sagt, ett vanligt ämne. I fokus står ”våra pen-
gar”, men, som Brigitte Alfter påpekar, i det här fallet ska ”våra” 
snarast förstås i termer av alla skattebetalare i hela världen. Fo-
kus läggs delvis på internationell lagstiftning och det finns en 
underförstådd adress till politiker att de rimligen bör träffas över 
nationsgränserna för att diskutera gemensamma åtgärder. Cross-
border journalism har alltså något globalt över sig. Samtidigt är 
just det globala mer problematiskt än det först kan verka.  

Jag ska resonera vidare kring crossborder journalism genom 
att utgå ifrån en specifik person, den rumänske journalisten 
Stefan Candea. Hans karriär har gått från det lokala till det 
globala och hans arbete över en period på drygt 20 år säger en 
hel del om det här med journalistik och offentlighet, på såväl 
nationellt som globalt plan. Till en början var crossborder jour-
nalism ett sätt för Stefan att kunna fortsätta verka som journalist 
sedan han stött på problem i Rumänien. Efter några års inter-
nationellt arbete blev han kritisk till hur genren utvecklades. I 
det som följer utgår jag delvis från mitt eget avhandlingsarbete 
och från material jag samlade in via intervjuer med Stefan och 
från fältstudier på redaktioner i Rumänien (Larssen 2010). Jag 
tar ett kliv bakåt i historien och österut i geografin och jag börjar 
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i en skrivbordslåda (bokstavligt enligt Stefans berättelse) på ett 
kontor i Rumäniens huvudstad Bukarest, strax före millenie-
skiftet 2000.  

I skrivbordslådan finns flera av Stefans mer eller mindre 
färdiga arbeten. De har fastnat där och har inte nått ut i den 
rumänska offentligheten som Stefan tänkt sig. Skrivbordet tillhör 
en av Rumäniens mest tongivande chefredaktörer. Han basar för 
en av Rumäniens största rikstäckande tabloidtidningar. Stefan är 
en av tidningens undersökande reportrar och han är flitig och 
vass i sin gärning, men det har blivit spänt mellan honom och 
chefen. Stefan är relativt nyrekryterad efter en snabb karriär som 
gått via statliga journalistutbildningen i Bukarest, kurser utom-
lands, praktik på renommerade tidningar och medieforsknings-
institut i Tyskland och USA samt flera anställningar på rumän-
ska tidningar. Han gräver fram den ena skandalen efter den 
andra, ofta någon korruptionsaffär och vanligtvis med män med 
makt involverade. Några får lämna sina positioner efter Stefans 
avslöjanden. Chefredaktören publicerar det mesta men snart 
lägger han en del av Stefans arbeten i sin skrivbordslåda. Av två 
skäl. Det ena är att han inte vill stöta sig med personer som ingår 
i hans affärsmässiga och politiska bekantskapskretsar, speciellt 
inte de som på något sätt stödjer hans tidning. Inte helt sällan 
figurerar de i Stefans undersökningar. Det andra är att chef-
redaktören liksom andra makthavare inom den rumänska me-
diebranschen har märkt att det går ganska bra att slå mynt av 
journalisternas arbeten innan de går i tryck. Någon på lednings-
nivå hör av sig till de som riskerar att fara illa om materialet 
publiceras och ber dem köpa annonsplats till överpris, låta bli att 
investera i ökad marknadsföring i staden X eller sluta lobba för 
lagförslaget Y. Annars … Vi har intressant material från en 
affärsuppgörelse ni var inblandad i. Det skulle nog inte se så bra 
ut för er om vi publicerar det. Det är en form av utpressning, ett 
användande av journalistiskt framskaffad information bortom 
vedertagna journalistiska och publicistiska ideal, men lukrativt i 
det medieklimat som råder i Rumänien kring millennieskiftet. 
Offentligheten blir i sammanhanget korrupt. Stefan har noterat 
att publiceringen av hans arbeten tar tid och att några inte ens 
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når offentlighetens ljus. När det går upp för honom vad det 
beror på protesterar han och hamnar i konflikt med chefen. Det 
blir snart ohållbart och Stefan väljer att sluta. Problemet här är 
att han får i stort sett lämna hela mediefältet i Rumänien efter-
som chefen informerar andra i branschen om vad som har hänt: 
den här killen har samarbetssvårigheter, räkna med problem om 
ni anställer honom. Han är svartlistad. 

Här börjar Stefans resa mot ett internationellt sammanhang. 
Stefan vill helt enkelt fortsätta gräva och måste bara hitta ett 
annat sätt att göra det på. Han och en kollega startar Romanian 
Center for Investigative Journalism och de använder några av 
sina tidigare kontakter utomlands för att bygga ett nätverk. Det 
finns en del pengar internationellt som de söker. De har fördel av 
att kunna Östeuropa och som rumäner står de på gränsen till det 
(för Väst) relativt okända men geopolitiskt intressanta Mol-
davien med sin enklav Transnistrien, där Rysslands närvaro är 
påtaglig. En del journalistiskt intressanta och gränsöverskri-
dande ämnen och fenomenen korsar de här områdena: narko-
tikahandel, vapensmuggling, trafficking. Stefan och kollegan 
pitchar artiklar till medier i andra länder (t.ex. The Guardian) 
och internationella organisationer (t.ex. Institute for War and 
Peace). De åker på konferenser, går in i korta samarbeten och 
ibland längre, de agerar fixare i regionen och speciellt Stefan 
jobbar sig framåt och inåt mot en klick av internationellt verk-
samma journalister och publicister som sysslar med stora och 
gränsöverskridande grävjobb. Resan mot det internationella är 
fulländad i den stund han några år senare sitter som en av koor-
dinatorerna för det globalt verksamma journalistnätverket Inter-
national Consortium of Investigative Reporting och samordnar 
ett stort gräv om skatteflykt. Han har i stort sett lämnat den 
rumänska offentligheten bakom sig, bor i Berlin, reser mycket 
och arbetar framför allt med att organisera och utveckla denna 
relativt nya form av internationell journalistik. 

En bit in på 2010-talet är bilden delvis en annan för Stefan. I 
de väletablerade konsortium och nätverk som han verkat i och 
som kanaliserar, finansierar och uträttar mycket av crossborder 
journalism-arbetet ser han utestängningsmekanismer och eli-
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tism. Det är de stora drakarna som får jobben, västeuropeiska 
dagstidningar framför allt, och en hierarki har uppstått där jour-
nalister från länder utanför västsfären marginaliseras. Han pekar 
också på att vissa personer förekommer i flera av de styrelser 
som basar för samarbetena. Makten över agendan hos dessa glo-
bala samarbeten riskerar alltså enligt Stefan att hamna i händer-
na på ett fåtal individer och arbetena riskerar att präglas av väst-
mediernas geopolitiska intressen. När transparensen i besluts-
processen dessutom är begränsad står trovärdigheten på spel.  

Låt mig upprepa, jag använder Stefan som exempel och som 
en specifik punkt för att belysa mer allmängiltiga fenomen. Hans 
resa och de händelser, erfarenheter och villkor som följer och 
omgärdar honom svarar mot större sammanhang. I sin tidiga 
karriär i Rumänien fick Stefan mycket gjort och bidrog till den 
typ av publicitet, ansvarsutkrävande och opinionsbildning som 
han själv förknippar med den journalistiska professionen. Han 
var närvarande i den rumänska massmedialiserade offentlig-
heten. När hans arbeten placerades i chefens skrivbordslåda be-
gränsades hans möjligheter att verka på det sätt han ville och 
erfarenheten svarade mot utvecklingen i Rumänien vid den här 
tiden. De första åren efter revolutionen 1989 karaktäriserades 
medielandskapet av frihet, kreativitet och en hel del djärva gräv-
arbeten med demokratiskt god utdelning. Gradvis förändrades 
dock journalisternas villkor i takt med medieägarnas och chef-
redaktörernas ökande förmögenheter och tilltagande affärs-
mässiga och politiska lojaliteter. Snart fungerade journalisterna 
mer som lapdogs än som watchdogs – i knät på vissa makthavare 
snarare än i tjänst för den rumänska publiken.  

Här kan man med den amerikanska filosofen Nancy Frasers 
ord tala om ”enclaves of public spheres” (Fraser 2004), det vill 
säga enklaver eller öar av offentlighet där en viss typ av publici-
tet, information och i viss mån journalistiskt arbete förekommer 
men som har minimal kontakt med gemensamma angelägen-
heter och samhället i stort. Om korrupta band figurerar i sam-
manhanget blir det förstås mer prekärt. När Stefan sedan över-
gick till journalistiskt arbete på ett internationellt plan hamnade 
hans journalistiska arbete i ett annat sammanhang, länkat till en 
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annan typ av offentlighet. Nancy Fraser (2014) använder be-
greppet ”transnational public spheres”, andra lyfter det högre 
och talar om ”global public sphere” – en global offentlighet som 
inbegriper hela världen (för en diskussion, se Volkmer 2014). 

På ett konkret plan kan framväxten av crossborder journa-
lism ses som en logisk följd av en alltmer sammankopplad och 
globaliserad värld. Att undersöka ämnen som krig, migration 
och skatteflykt kräver numera att man som journalist tänker, 
undersöker och skriver bortom nationella gränser. Att komma 
underfund med hur mänskligheten som helhet ska agera gente-
mot klimathotet kräver att nationella hänsyn i viss mån sätts åt 
sidan. Det är inte bara ett journalistiskt grepp utan det är så 
världen ser ut. Att det finns organisationer som arbetar för mer 
eller mindre hela mänskligheten och som har mandat och makt 
att vidta åtgärder som kan få globala konsekvenser skapar ut-
rymme för en journalistik som kan placeras bortom det natio-
nella. Journalister kan här uträtta det arbete journalister van-
ligtvis gör i den nationella kontexten – granska, informera, låta 
relevanta röster komma till tals, utkräva ansvar och bidra till 
opinion, fast på ett globalt plan. För detta behövs kompetens och 
samordning från flera länder. Samarbete mellan journalister över 
nationsgränser är alltså delvis en fråga om professionell an-
passning till nutidens sociala verkligheter. 

Journalister har förstås arbetat gränsöverskridande sedan 
journalistikens begynnelse, men riktigt globalt har det inte varit. 
Utrikesjournalistik är ingen stark kandidat, den har alltid varit 
mer eller mindre nationell. Andra medier utger sig mer explicit 
för att vara frikopplade från det nationella och med fokus istället 
riktat på världen i stort: internationella nyhetsbyråer som 
Associated Press och Reuters, internationella medier som CNN, 
BBC World News och Al Jazeera, för att nämna några. Forskning 
visar dock att det handlar mycket om den nationella ramen även 
här, eller den regionala i storpolitiska sammanhang (se t.ex. 
Nohrstedt & Ottosen 2014). Crossborder journalism lider i viss 
mån av trycket från det nationella. Inslaget om Leif Östlings 
skatteplanering pekar på det. Även om crossborder-samarbetet i 
olika konsortier generellt är tänkt att bidra till en slags global 
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opinionsbildning, så övertrumfas denna av den nationella. Den 
nationella offentligheten och nyhetsagendan är fortfarande mer 
konkret, socialt meningsfull och politiskt och publikt relevant. 
Närsamhället är det som gäller för att fånga publiken. 

Samtidigt finns alltså inom crossborder journalism tydliga 
drag av det globala. Den schweiziska och USA-baserade journa-
listikforskaren Lea Hellmueller (2017) lyfter fram detta och hon 
gör också en poäng av att skilja det globala från det transnatio-
nella. Det globala, menar Hellmueller, är de gemensamma de-
larna som crossborder-samarbetet vilar på: vissa principer, vissa 
värden, vissa rutiner som förenar journalister från olika länder 
som ett yrkesfolk. Det transnationella är det som var och en sedan 
uträttar för att placera arbetet i en nationell form. SVT:s inslag ser 
annorlunda ut än reportaget som kollegerna i Tyskland publicerar, 
men båda är formade efter samarbetet. Det nationella hänger alltså 
kvar, men det framstår som en kugge i ett större spel. 

Det intressanta här, som jag ser det, är att i samarbetet så 
bryts olika journalistiska kulturer mot varandra. Journalisternas 
olika rutiner och förhållningssätt identifieras och diskuteras. 
Förtroenden knyts. Steg för steg, idealt sett, formas en mer ge-
mensam linje, parallellt med en större förståelse för kulturella 
variationer i en globalt praktiserad yrkesform. Det är ett spän-
nande arbetsfält som framträder och mycket tyder på att det 
kommer att växa. Nu har jag i denna text fokuserat på vad som 
kan beskrivas som crossborder journalism på en elitnivå. Men 
arbetssättet förekommer på flera nivåer och i andra samman-
hang. Ett tips till journaliststuderande såhär avslutningsvis är att 
titta närmare på Brigitte Alfters nyutkomna bok, men också på 
ett tyskt projekt kallat HostWriter (www.hostwriter.org). Host-
writer är en form av nedskalad crossborder journalism. Organi-
sationen vänder sig till skribenter på alla nivåer och erbjuder gratis 
medlemskap. Via nätverket länkas journalister från hela världen 
samman för gemensamma och gränsöverskridande arbeten. 

Urban Larssen är socialantropolog och lektor i journalistik på 
Södertörns högskola. Han har en bakgrund som journalist på lokal-
tidningar i Värmland och har skrivit en avhandling om journalistik i 
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Rumänien. Nuvarande forskningsintressen är journalistik och inte-
gration, transnationalisering och faktagranskning. 
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