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ABSTRACT 
 
”Ögon och öron i främmande land – en studie av utrikeskorrespondenter och deras arbete i svensk dagspress” 
 
Det här är en studie om svenska utrikeskorrespondenter. Utrikeskorrespondenter ger kanske ofta 

den bästa rapporteringen men blir allt färre i takt med att medieföretagen sparar. Samtidigt borde 

behovet av utrikesnyheter öka i en globaliserad värld. Uppsatsens syfte är att få bättre kännedom 

kring hur de svenska reportrar som arbetar utomlands själva ser på sitt arbete och genom en 

skissartad undersökning se hur utrikesnyheterna förändrats under en novembervecka 1975, 1985, 

1995 och 2005. Jag har gjort kvalitativa intervjuer med fyra svenska utrikeskorrespondenter och 

en kvantitativ skissundersökning av utrikesnyheterna i Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter. 

 

Resultatet av de kvalitativa intervjuerna visar att de utrikeskorrespondenter som deltog i studien 

tycker att det finns mycket att vinna med deras arbete; större självständighet i nyhetsvärdering, 

högre textmässig kvalitet och personligt berättande är några exempel. Samtidigt visar det 

kvantitativa stickprovet att de egna utrikesnyheterna och korrespondenterna blir färre. I 

kvällspressen består utrikesnyheterna i dag nästan bara av omskrivna och översatta utländska 

artiklar och i dagspressen har antalet utrikesnyheter minskat till följd av omläggningen till tabloid-

format. En av slutsatserna i arbetet är att begreppet utrikeskorrespondent kan vidgas och 

innefatta många olika källor som ger upphov till utrikesnyheter. 
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INLEDNING 

”Rushing towards the place from which crowds of people were fleeing for their lives made perfect sense in 

the inverted logic of my profession. I’d been doing it for twenty years and I was going through the looking 

glass, once again.” 

James Nachtwey 

Den 11 september 2001 är fotografen James Nachtwey på väg till jobbet när det första 

planet kraschar in i World Trade Centers norra torn. Liksom på alla andra 

katastrofplatser där han varit rusar han mot händelserna och inte ifrån dem. Tillsammans 

med andra fotografer och journalister från hela världen är det hans uppdrag att försöka 

få oss andra, vi som inte var där, att förstå vad som egentligen hände. 

Den kanske bästa rapporteringen, både från utlandet och på hemmaplan, får vi av någon 

som är på plats. En person som med egna ögon kan bevittna det som hänt och som har 

tillräckligt mycket kunskap att förmedla det. Detta är en del av utrikeskorrespondentens 

arbete. Korrespondenter är mediers öron och ögon i utlandet och oerhört viktiga, för 

vilken informationskanal vill vara både döv och blind? 

I dag drivs de flesta medier i Sverige som företag med vinstintresse. De vill ha material 

som säljer bra men som också är billigt. De fasta utrikeskorrespondenterna är dyra i drift 

och blir allt oftare utkonkurrerade av stringers1 och nyhetsbyråer.  

Samtidigt som behovet av utrikesnyheter rimligen borde öka i en globaliserad värld blir 

förutsättningarna för en kvalificerad rapportering allt sämre. 

Så hur är det att jobba som utrikeskorrespondent i dag? Har medierna något att vinna på 

att ha fasta korrespondenter? Finns det en framtid för den här typen av rapportering? 

Det är frågor som jag vill titta närmare på och föra ett resonemang kring i det här 

arbetet. Jag har intervjuat fyra svenska utrikeskorrespondenter som alla arbetar för 

svensk dagspress, tre för tidningar och en för TT. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Mitt syfte med den här uppsatsen är att få bättre kännedom kring hur de journalister som 

förser dagspressen med utrikesnyheter själva ser på sin yrkespraktik. Jag vill undersöka 

hur de svenska utrikeskorrespondenter som ingår i studien upplever sitt arbete och dess 

framtidsutsikter. Jag vill också ta reda på vad de anser är det specifika med deras 

rapportering, i en tid där de allt oftare konkurreras ut på grund av ekonomiska skäl. 

                                                 
1 Stringer : journalist baserad i utlandet med kontrakt med ett eller flera medieföretag 
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För att sätta in undersökningen om utrikeskorrespondenternas yrkespraktik i ett 

sammanhang vill jag också genomföra en skissartad kvantitativ undersökning för att få 

en anvisning om utrikesnyheterna i svensk dagspress förändrats något under de senaste 

trettio åren.  

Den frågeställning som jag arbetar efter är följande:  

 Hur ser svenska utrikeskorrespondenter själva på sitt arbete, dess syfte, 

svårigheter, möjligheter och framtidsutsikter? 

TIDNINGENS ÖRON OCH ÖGON I FRÄMMANDE LAND 

Svenska tidningar använde sig tidigt av resenärer utan journalistisk bakgrund som reste 

utomlands i andra ärenden. Det gällde för utrikesredaktören att ha ett kontaktnät bland 

skrivkunniga med internationell erfarenhet. Till exempel så anlitades ofta svenska 

frivilliga officerare i krig utomlands eller utlandssvenskar bosatta i Paris eller Berlin för 

att skriva regelbundna korrespondenser. Kvaliteten på dessa brev från resenärer och 

militärer var ofta ojämn. För att uppnå en yrkesmässig verksamhet med journalistisk 

kvalitet började tidningarna att skicka ut egna korrespondenter i världen. Således har 

svensk press haft utrikeskorrespondenter sedan 1860-talet. När Aftonbladet 1870 skickade 

iväg redaktionens andreman Carl Ekegren till Paris var det med motiveringen ”en 

närmare och mera opartisk undersökning”. Kvantitativt stod korrespondenter länge för 

en mycket liten del av utrikesmaterialet i svensk press. Deras status var dock hög och de 

lyftes ofta fram som säljargument. 2

Först efter andra världskriget och under det efterföljande kalla kriget kan man tala om en 

storhetstid för utrikeskorrespondenterna, ett korrespondentkontrakt var eftertraktat och 

ett kvitto på väl utfört arbete på hemmaredaktionen. Sverige fick en generation klassiska 

utrikeskorrespondenter som Agne Hamrin, Thorsten Ehrenmark, Alf Martin och Knut 

Ståhlberg. Normen blev den faste korrespondenten som rapporterar från samma 

metropol under en längre tid, ibland i årtionden.3

I dag är det sällsynt med fast anställda korrespondenter som stannar i decennier på 

samma ställe. En fast korrespondent i utlandet är mycket kostsamt för medieföretagen 

som allt oftare försöker hitta mer ekonomiska lösningar. Material från nyhetsbyråer är ett 

sätt att skära ner på den egna bevakningen. Andra sätt är att använda sig av stringers eller 

                                                 
2 Johannesson, Eric (2001), Med det nya på väg. I: Den svenska pressens historia, åren då allting hände. Red: 
Karl-Erik Gustavsson och Per Rydén. Västervik, s. 190 
3 Johannesson, Eric (2005) Passet I handet, ögat på världen. Dagens Nyheter 7 september 2005 
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frilansare på plats eller att skicka hemmabaserade journalister utomlands när det händer 

något stort.4  

Vilka är de och var finns de? 

Nyhetsbyråer har de överlägset största nätverken av medarbetare utomlands. De tre 

största nyhetsbyråerna, Reuters (huvudkontor i London), Associated Press (huvudkontor 

i New York) och Agence France-Presse (huvudkontor i Paris) har tillsammans knappt 

7000 korrespondenter i världen.5 Svenska TT har åtta medarbetare utomlands, varav tre 

fasta och fem stringers.6 Större tidningar i USA och Europa har också sina egna nätverk 

av utrikeskorrespondenter. New York Times har cirka 40 korrespondenter och Los Angeles 

Times har cirka 25 korrespondenter utspridda i världen. Den schweiziske tidningen Neue 

Zürcher Zeitung har ungefär 40 korrespondenter och tyska Frankfurter Allgemeine lite över 

50. Brittiska Daily Telegraph har ett dussin egna korrespondenter och en mängd stringers 

med nära band till redaktionen.7 De allra flesta av världens utrikeskorrespondenter är 

européer eller nordamerikaner vilket ibland orsakat debatt om vilka som styr 

nyhetsflödet och att det är en västcentrerad världsbild som presenteras i medier.8 Dock 

finns det ett undantag: japanska medieföretag har ofta imponerande nätverk av 

utrikeskorrespondenter. Yomiuri Shimbun, en av de ledande japanska dagstidningarna, har 

till exempel över 60 utrikeskorrespondenter.9  

Vissa städer i världen har sin givna plats i det globala nyhetslandskapet. Ofta handlar det 

om huvudstäder eller metropoler där det händer mycket som är värt att rapportera om. 

Det är också viktigt att de är strategiskt belägna så att korrespondenterna kan utforska 

stora territorium därifrån. Således är London, Paris, Bryssel, Rom, Berlin och Wien de 

europeiska städer där det är mycket troligt att hitta en internationell korrespondent. Strax 

utanför Europa är Moskva och Jerusalem de destinationer där det finns flest nyhetsfolk. 

I Nordamerika är en övervägande del av alla korrespondenter baserade i New York och i 

Washington DC. Vad gäller övriga världen kan man hitta ett par korrespondenter i 

Sydamerika, då oftast i Rio de Janeiro eller Buenos Aires, i Afrika där de flesta har sin bas 

i Johannesburg eller Kapstaden och i Asien, där Hongkong, Beijing och Bangkok är 

populära hemvister. 

                                                 
4 Hannerz, Ulf (2004), Foreign News – Exploring the world of Foreign Correspondence. Stockholm, s. 52 
5 http://www.ap.org/pages/product/newspaper.html, http://about.reuters.com/home/,    
http://www.afp.fr/francais/afp/?pid=about
6 http://www.tt.se/kontakta/utr.asp  
7 Hannerz (2004) s. 51 
8 van Ginneken, Jaap (1998), Understanding Global News – a Critical introduction. London, s. 71 
9 Johannesson, Eric (2005), Passet I handet, ögat på världen. Dagens Nyheter 7 september 2005 
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Hur viktigt Japan än må vara inom internationella affärer är det så dyrt att ha 

korrespondenter där att de flesta europeiska organisationer väljer att arbeta med stringers 

eller att skicka dit journalister på tillfälliga besök. 10

Svenska utrikeskorrespondenter 

Fyra av Sveriges största tidningar, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 

Expressen, har alla egna utrikeskorrespondenter på olika platser i världen. De platser där 

svenska utrikeskorrespondenter finns stämmer väl överens med det nyhetslandskap som 

antropologen Ulf Hannerz skissat i sin bok Foreign News – Exploring the world of foreign 

correspondents och som nämns ovan. Gemensamt för svensk press är att det ibland är svårt 

att veta om utrikeskorrespondenten är fast anställd på plats i utlandet eller om det 

handlar om en stringer, mer eller mindre knuten till tidningen. Utrikeskorrespondenten 

som kvalitetsmärke lever kvar och tidningarna framställer det gärna som om de har ett 

stort nät av fasta korrespondenter även om det ofta handlar om frilansare eller 

fallskärmsjournalister.  

Enligt Dagens Nyheters utrikesredaktion har tidningen år 2005 tio fasta korrespondenter 

runt om i världen. De finns i Helsingfors, Bryssel, Berlin, Moskva, Jerusalem, Buenos 

Aires, New York, Washington, Peking och Johannesburg.  

Svenska Dagbladet anordnade i augusti 2005 ett möte i Stockholm där man samlade alla 

tidningens utrikeskorrespondenter. Resultatet blev en imponerande artikel där hela 

utrikesredaktionen presenterades. Totalt handlade det om tretton korrespondenter på 

fältet och fyra specialister baserade i Stockholm. Men endast sju av de tretton har någon 

form av fast kontrakt, det handlar om medarbetarna i Genève, Washington, Wilmington, 

Bryssel, Bonn, Jerusalem och Kapstaden. 

Aftonbladet och Expressen har betydligt färre medarbetare i utlandet, och de som finns är 

oftast placerade i städer med stor tillgång till nöjesnyheter. Vardera tidning har 

korrespondenter i London och New York. Därutöver har Expressen också en 

korrespondent i Jerusalem och Aftonbladet en i Los Angeles. 

TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

Det finns få studier om utrikeskorrespondenter och journalistisk praktik. Många av de 

undersökningar som finns drar slutsatser om journalistiken som process och produkt 

utifrån innehållsstudier av journalistiska texter eller enkätundersökningar. Det är relativt 

                                                 
10 Hannerz (2004) s. 50 f.f 
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ovanligt att journalister och forskare faktiskt möts i forskningssammanhang.11 Mycket av 

den litteratur som handlar om utrikeskorrespondenter är skriven av journalister och rör 

sig ofta på det personliga planet. Det handlar om memoarliknade böcker som beskriver 

journalistens/utrikeskorrespondentens egen karriär och erfarenheter.12 De studier som 

jag vill referera till i den här uppsatsen är främst lektorn och journalisten Inger Orres 

undersökning om journalistisk praktik samt Ulf Hannerz studie om internationella 

utrikeskorrespondenter.  

Inger Orres studie om svenska journalisters yrkespraktik 

Inger Orres avhandling ”Reporterskap – äventyr, irrbloss, dygder” handlar om hur enskilda 

journalister ser på möjligheter och begränsningar i sin egen och kollegors yrkesvardag.13 

Avhandlingen baseras på gruppsamtal som under tre års tid regelbundet förts med 

sjutton svenska reportrar. Den information som kom fram i samtalen sorterades sedan in 

sedan in under olika teman, som vart och ett utgör en del i förståelsen för hur 

journalisters arbete ser ut och som tillsammans bildar studiens resultat. Jag har inspirerats 

av den, både för att konstruera intervjufrågor och för att redovisa resultatet. De områden 

som Orre skriver om är arbetskamrater och kollektiv, arbetsledare och organisation, 

källor och insamling, gestaltning och publik, anhöriga och privatliv samt yrkesutövare 

och människa.  

Det genomgående i Orres undersökning är frågan om journalistisk etik. Ämnet väckte 

starkt engagemang från studiens journalister som ofta hade önskan att göra något gott 

med sitt arbete. I sin slutsats skriver Orre att reportrar har både intresse, lust och kraft att 

delta i arbetet för att utveckla sitt yrke. Hon ger också en del förslag på åtgärder som kan 

hjälpa till att höja den etiska nivån i medierna, däribland att införa möjligheten för 

reportrar att ta juridiskt ansvar för sitt arbete och en etablering av etiska regler som 

grundar sig på ansvariga reportrars yrkesutövning.14

Ulf Hannerz studie av utrikeskorrespondenter 

Antropologen Ulf Hannerz reste runt världen i över fem år för att genomföra 

insamlingsarbetet till sin studie ”Foreign News, Exploring the world of foreign correspondents”.  

Avsikten med undersökningen var att undersöka om journalistik praktik i utlandet kan 

jämföras med antropologens fältarbete och att försöka förstå hur miljön där 

                                                 
11 Orre, Inger (2001), Reporterskap – Äventyr, Irrbloss, Dygder, Stockholm, s. 77 
12 Hannerz (2004) s. 236 
13 Orre (2001) s. 78 
14 Ibid s. 333 
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journalisterna verkar påverkar deras rapportering. Undersökningen bygger på cirka 200 

intervjuer med över 70 enskilda korrespondenter och utrikesredaktörer på främst fyra 

posteringar: Jerusalem, Johannesburg, Tokyo och Kapstaden. I sin studie är Hannerz 

intresserad av de journalister som rapporterar över långväga kulturella avstånd och tar 

ingen särskild hänsyn till svenska utrikeskorrespondenter. De betraktas som delaktiga i 

en generell utveckling i västvärlden.  

I sin slutsats skriver Hannerz att journalister och antropologer kan lära av varandra i sina 

respektive fältarbeten. Journalister skulle till exempel uppnå en sannare bild av världen 

genom att stanna lite längre på platsen de skriver om.15   

Min studie kommer att hamna någonstans mitt emellan Orres och Hannerz. Mitt syfte 

ligger närmare Orres, det handlar om att undersöka svenska utrikeskorrespondenters syn 

på sitt arbete, men Hannerz teoretiska utgångspunkter om utrikesrapportering har varit 

mycket värdefulla för mitt arbete. 

Ny definition av begreppet utrikeskorrespondent? 

De fast anställda utrikeskorrespondenterna blir allt färre samtidigt som behovet av 

utrikesnyheter rimligen borde öka i en globaliserad värld. I en artikel i tidskriften 

Journalism föreslår de amerikanska forskarna John Maxwell Hamilton och Eric Jenner en 

omdefinition av begreppet utrikeskorrespondent.16 De menar att begreppet måste vidgas 

eftersom utrikesnyheterna i dag kommer från många olika håll. Mediesamhällets 

ekonomiska krav och den massiva tekniska utvecklingen har förändrat 

nyhetsproduktionen och därmed utrikesnyheterna.17  Forskarna föreslår en helt ny 

utgångspunkt för studier av utrikesnyhetsproduktion där de skiljer på olika källor som 

alla kan kallas för utrikeskorrespondenter.  

 Traditionella utrikeskorrespondenter: Utrikeskorrespondenten enligt definitionen 

en journalist som arbetar i utlandet för medier i hemlandet. De kan vara fast 

anställda eller frilansare. 

 Fallskärmsjournalister: Journalister som arbetar för medier i hemlandet, baserade 

där eller på någon knytpunkt i utlandet, men som reser runt och rapporterar från 

utlandet när något stort händer.18 

                                                 
15 Hannerz (2004) s. 230 
16 Jenner och Hamilton (2004), Redefining foreign correspondence. Journalism. 5 (2004):3 s. 301 
17 Ibid s. 303 
18 Ibid s. 306 
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 Utländska utrikeskorrespondenter: Lokala journalister som arbetar för utländska 

medier. Enligt en nyligen genomförd undersökning är bara 31% av de 

utrikeskorrespondenter som arbetar för amerikanska medier från USA.19 

Utländska utrikeskorrespondenter kräver mindre i lön och kan i större 

utsträckning själva stå för sitt uppehälle.20 

 Lokala utrikeskorrespondenter: I en värld där gränser löses upp mer och mer 

suddas skillnaden mellan inrikes- och utrikesnyheter ut precis som med 

näringslivs-, miljö-, kultur- och hälsofrågor.21 Lokalreportrar kan dagligen hitta 

uppslag som på ett eller annat sätt snuddar vid utrikesnyheter. Till exempel att 

berätta om fiskaren i grannbyn som fått sin fångstkvot reducerad till följd av ett 

beslut i EU.   

 Utländska lokala utrikeskorrespondenter: Med hjälp av Internet är det fritt fram 

för vem som helst som har lite språkkunskaper att läsa utländska tidningar och 

på så sätt ta del av utrikesnyheter producerade av lokala journalister i utlandet. 

 Nyhetsbyråer: När många medieföretag satsar på fallskärmsjournalistik och 

därmed en fragmentarisk utrikesbevakning får material från nyhetsbyråer som 

Reuters och Bloomberg stå för den kontinuerliga rapporteringen.   

 Amatörkorrespondenter: Det senaste decenniets tekniska utveckling har också 

banat väg för ett slags ”gör det själv”-journalister. Alla som har teknisk möjlighet 

och lite förkunskaper kan publicera nyheter på nätet, något som utnyttjas av både 

privatpersoner och organisationer.22  

Jenner och Hamilton forskar utifrån hur det ser ut i USA, men även i Sverige kan man se 

tendenser till att den traditionelle utrikeskorrespondenten fått konkurrens. Förutom från 

de fast anställda utrikeskorrespondenterna kommer utrikesnyheterna ofta från 

nyhetsbyråer, fallskärmsjournalister och utländska lokala journalister, som förser särskilt 

kvällstidningarna med material som sedan skrivs om, med eller utan källhänvisning. Av 

praktiska skäl är det svårt att i Sverige hitta utländska utrikeskorrespondenter, det är få 

icke-svenskar som behärskar svenska och därmed kan jobba för svenska medier. 

                                                 
19 Wu och Hamilton (2004), US foreign correspondents. The Internation Journal for Communication Studies. 
66(2004):6 s. 521  
20 Jenner och Hamiltion, (2004), Redefining foreign correspondence. Journalism. 5 (2004):3 s. 306 
21 Ibid s. 307 
22 Ibid s. 313 
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Däremot är det inte ovanligt att se utländska personers översatta texter i svenska 

tidningar, men då särskilt på kultur- och debattsidorna. 

En annan typ av utrikeskorrespondenter som blir allt vanligare i Sverige men som inte 

nämns i Jenners och Hamiltons studie är de hemmabaserade korrespondenterna. Det är 

reportrar som för det mesta arbetar från redaktionen i Stockholm men som åker till 

”sina” områden om det händer något stort. Hösten 2005 sitter Dagens Nyheters 

Londonkorrespondent, Svenska Dagbladets Storbritannien-, Mellanöstern-, Fjärran Östern- 

och Sydamerikakorrespondenter i Stockholm.  

I den här uppsatsen kommer jag att använda termerna utrikeskorrespondent och 

fallskärmsjournalist enligt Jenner och Hamiltons definitioner. Därutöver använder jag 

termen ”stringer” vilket betecknar en journalist baserad i utlandet som har kontrakt med 

ett eller flera svenska medieföretag. Stringern får betalt per jobb men står själv för alla 

omkostnader.  

Förändrade förutsättningar och behovet av utrikesnyheter 

I alla tider har människor efterfrågat nyheter. Nyheter fyller ett behov av att kunna förstå 

vad som händer bortom vår egen, direkta erfarenhet. Att få information om det okända 

invaggar oss i säkerhet och tillåter oss att planera våra liv. Utbyten av den här 

informationen blir basen för att skapa en identitet och ur denna kan mänskliga relationer 

födas.23  

Globaliseringen av nyheter började med nyhetsbyråernas etablering på 1800-talet och 

nyhetstelegram var den första medieprodukt som blev en vara med stort säljvärde i 

världshandeln. Nyheternas värde låg dels i att meddela viktig information, dels i att 

tillfredsställa allmänhetens nyfikenhet och stimulera intresset för människor, platser eller 

företeelser.24  

Tidningar som medieföretag 

Fram till 1990-talet var det inte svårt för en tidning att gå runt utan att hela tiden behöva 

locka nya läsare. Dagstidningarna hade sedan länge näst intill monopol på 

annonsmarknaden och kunde utan större problem ha många journalister som fick 

mycket plats i tidningen. Men i och med utvecklingen av andra medier, framförallt TV 

men också gratistidningar, tappade tidningarna allt fler annonsörer och tvingades 

                                                 
23 Kovach och Rosenstiel (2001), The elements of Journalism. New York, s. 21 
24 McQuail (2005), Mass Communication Theory. London, s. 261 
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omstrukturera sina organisationer.25 Hadenius och Weibull underströk 1997 den ökande 

ekonomiska medvetenheten på tidningarna genom att prata om ekonomisk 

professionalisering och strategiskt tänkande kring tidningen som produkt.26 I praktiken 

betydde detta att färre journalister fick mer att göra och att ekonomiska överväganden i 

hög grad påverkade utrikesbevakningen.27 Broadsheet-tidningar som Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet gjordes om till tabloidformat (SvD under år 2000 och DN under 

2003)28vilket ledde till minskat redaktionellt utrymme. Ett reportage som 1990 var 9000 

tecken i Svenska Dagbladet är i dag inte längre än 5000 tecken.29

I samband med den ökande ekonomiska medvetenheten fick en del av de fasta 

utrikeskorrespondenterna sina kontrakt uppsagda, på vissa orter lades redaktionen helt 

enkelt ner. I dag har varken Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter egna korrespondenter i 

Paris eller London. Dagens Nyheters korrespondentlägenhet i London, som även 

fungerade som tidningens redaktion, såldes 2005 för att minska tidningens 

budgetunderskott.30

Behovet av utrikesnyheter 

Sociologen Roland Robertson var en av de första att tala om att världen i 

globaliseringens tid krymper och blir till en enda plats. När världens gränser luckras upp 

behövs det aktiva, informerade och ansvarstagande människor som känner ett globalt 

medborgarskap när det gäller mänsklighetens välfärd även över nationsgränserna.31

Vem är då denne informerade världsmedborgare? Hannerz talar om kosmopoliter: 

Människor som inte vill ses bara som arbetskraft eller konsumenter utan som individer 

medvetna om skillnader mellan olika kulturers tanke- och levnadssätt med intresse av att 

kunna hantera dessa.32

Öppnare tankesätt, nyfikenhet om vad som händer i världen, någon slags känsla för 

medborgarens ansvar och mänskligt medlidande är önskvärda kunskaper hos en 

världsmedborgare, men det är ingenting som kan tas för givet. 

                                                 
25 Kovach och Rosenstiel (2001) s. 58 
26 Hadenius och Weibull (1997), Massmedier – En bok om press, radio och TV. Stockholm s. 118 
27 Wallin, Ulf (2003), Utlandsbilden i landsortspressen före, efter och under kampen mellan FLT och TT. Kungälv, 
s.14 
28 http://www.inpress.com/?lang=se&page=partners/partners_svd,  
29 Intervju med Gunilla von Hall 7 december 2005 
30 Intervju med Tove Nandorf 2 november 2005 
31 Robertson (1992), Globalization. London, s. 6 
32 Hannerz (2004) s. 21 
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Även om Robertsons definition av världen som en enda plats är delvis giltig så har de 

flesta människor inte särskilt många egna erfarenheter från det. När vi inte själva kan 

uppleva, höra, se, känna, smaka och lukta blir det till stor del olika typer av medier som 

ger oss sina berättelser från världen.33  Men kan medierna göra människor till 

världsmedborgare? 

Det globala nyhetslandskapet 

Det ger sig själv att det är omöjligt för tidningarna att rapportera om allt som händer 

överallt i världen. Liksom med andra nyheter sker hela tiden urval även vad gäller 

utrikesnyheter. Den urvalsprocessen har i många år intresserat massmedieforskarna. 

Westerståhl och Johansson kom i en undersökning 1994 fram till en analysmodell med 

tre kriterier för att förklara vilka länder det rapporteras från: landets betydelse, närhet 

och drama. Kriteriet närhet ges tre dimensioner: geografisk, kommersiell och kulturell. Ju 

närmare desto bättre, även om den geografiska närheten spelar mindre roll i 

nyhetsvärderingen. I dag är den kommersiella och kulturella närheten betydligt viktigare. 

Deras undersökning visar också att de länder där Sverige hade störst personal på 

ambassaden var de som fick störst uppmärksamhet i svensk nyhetsmedia.34

Skribenten Karl Steinick är inne på samma linje när han i en artikel från 2004 pratar om 

geojournalistik, en journalistik som präglas av den politiska och ekonomiska geografins 

villkor.35 Mest utrymme på utrikessidorna ges till stora, rika och närliggande nationer 

eller länder som delar samma typ av kultur.36 Detta skapar obalans i 

utrikesrapporteringen där till exempel Israel-Palestinakonflikten får enormt utrymme på 

bekostnad av mindre, mer långväga och annorlunda länder. I Jerusalem finns lika många 

journalister som på hela den afrikanska kontinenten. 37

Vem vill läsa utrikesnyheter? 

Det är ett vanligt antagande att vi inte kan förstå världen, inte ens på inrikes eller lokal 

nivå, utan att också ta med den internationella eller globala dimensionen. Världen blir 

mindre, flödet av kapital, teknologi, människor, idéer, bilder och kunskap känner inga 

gränser och påverkar långt över enskilda nationer. I en globaliserad värld borde 

efterfrågan på utrikesnyheter vara stor, eftersom vi hela tiden påverkas av interkulturella 

                                                 
33 Ibid s.23 
34 Wallin (2003) s. 18 
35 Hannerz m fl (2004) s. 183 
36 McQuail (2005) s. 262 
37 Steinick, Karl (2004) Den rätta vinkeln : journalistik och hjärtekrossarantropologi. I: Antropologi, 
Journalistik. Om sätt att beskriva världen. Red. Ulf Hannerz. Lund. s. 190 
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strömningar. Inte minst ur demokratisk synvinkel är det viktigt att medborgarna i ett land 

har tillgång till information av vad som händer även utanför landets gränser. I strävan 

efter medvetna världsmedborgare spelar massmedias utrikesbevakning en avgörande 

roll.38  

Men det globala informationssamhället konfronteras i dag med en minskad efterfrågan 

på internationella nyheter. Claude Moisy, nyhetsbyråns Agence France-Presse före detta 

vd uttryckte det såhär i en artikel i tidskriften Foreign Policy: 

”The amazing increase in the capacity to produce and distribute news from distant lands has been met by 

an obvious decrease in consumption. This is certainly true for the United States, but it appears that the 

same phenomenon exists, to some degree, in most developed societies.”39

Enligt Moisy är de två viktigaste orsakerna till den utvecklingen publikens minskade 

efterfrågan och medias kommersialisering. Men han kritiserar inte bara medierna och 

publiken utan försöker ta analysen ett steg längre. Han hävdar till exempel att slutet på 

kalla kriget har förvandlat världen till en plats som är mycket svårare att förstå och att det 

därmed är krävande att göra användarvänliga utrikesnyheter. I den starka konkurrens 

som råder på mediemarknaden och inte minst i dagspressen, ses utrikesnyheter ofta som 

för komplicerade.40   

Hannerz är också inne på samma linje. Utöver kravet att sälja lösnummer nämner han 

också världens politiska utveckling som en orsak till att färre efterfrågar utrikesnyheter. 

Traditionellt sett har utrikesnyheter främst fokuserat på krig och politik. I krigstid ökar 

antalet korrespondenter och deras material får större plats i tidningarna. Kalla kriget 

utgjorde, inte minst för den amerikanska publiken, en ram där de kunde sätta in 

internationella händelser i ett sammanhang. Eller som en utrikesredaktör på AP sade i en 

intervju: ”In the past, if there had been a war between the Hutu and the Tutsi, our first question would 

have been: who is ours and who is theirs?” 41

I dag är det nog ingen överdrift att säga att en stor del av utrikesnyheterna handlar 

endera om kriget i Irak, endera om Israel-Palestinakonflikten. I båda fallen kan det ses 

som uttryck för en uppdelning av världen i ”vi och de” av ett slag som kanske inte setts 

sedan kalla kriget. 

                                                 
38 Biltereyst, Daniel (2001) Global news research and complex citizenship. I: News in a Globalized society. 
Red. Stig Hjarvard. Göteborg. s. 42 
39 Moisy, Claude (1997), Myths of the global information village. Foreign Policy 107(1997) s. 78 
40 Biltereyst, Daniel (2001),  s. 42 
41 Hannerz (2004) s. 25  
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Ändå tycker svenska läsare att utrikesnyheter är viktiga inslag i pressen. I en 

undersökning från Dagspresskollegiet år 2000 rankar dagspressläsare utrikesnyheter som 

det tredje viktigaste innehållet i pressen, efter inrikesnyheter och nyheter om radio och 

TV.42  

I en annan undersökning från 2002 uppger 46 % av de tillfrågade läsarna att de läser 

ganska mycket av innehållet som handlar om internationella frågor i svensk dagspress.43

Trots ökad globalisering, interkulturell påverkan och de svenska läsarnas intresse kan 

man inte ta för givet att utrikesrapporteringen kommer att öka. Vi lever i en period när 

medielandskapet håller på att förändras. Den som vill kan nu finna information från 

många olika kanaler, inte minst på Internet. Men spridningen är ännu ojämn och det är 

långt ifrån alla som aktivt söker egen information. Majoriteten av alla människor tenderar 

att lita på att vanliga medier, tv och tidningar, ger dem den information de behöver.44  

Utrikeskorrespondenten som fönster mot världen 

Utrikeskorrespondenter kan kanske ses som nyckelpersoner i dagens globaliserade 

mediesamhälle. Deras rapportering utgör en stor del av informationsflödet från och om 

en viss del av världen och blir för publiken en viktig del i förståelsen av omvärlden.45 

Även om en utrikeskorrespondent kan bidra med närvaro och expertis i sin rapportering 

finns det också svårigheter i dennes arbete. Hannerz skriver till exempel om hur svårt det 

kan vara att hitta pålitliga källor samt att bryta sig loss från de föreställningar som finns 

om platsen som utrikeskorrespondenten ska rapportera från.46  

Story Line 

Den kanadensiske utrikeskorrespondenten Jim Lederman beskriver fenomenet ”story  

line” som ett slags ram där journalisten kan placera till synes vilka nyheter som helst och 

få det till ett sammanhang.47 Till exempel så handlar nästan all utrikesrapportering från 

Israel på ett eller annat sätt om Israel-Palestinakonflikten, en korrespondent i Tokyo 

använder gärna kulturella skillnader eller till och med konstigheten hos japanerna som 

bakgrund till all rapportering om Japan och nyheter från Afrika handlar alltför ofta om 

stammar, kaos, despoter och offer.48 Lederman argumenterar att med hjälp av en 

                                                 
42 Mediesverige 2001/2002 (2002), Red : Carlsson, Ulla och Facht, Ulrika , Göteborg : Nordicom, s. 103 
43 Mediesverige 2004 (2004), Red : Carlsson, Ulla och Facht, Ulrika , Göteborg : Nordicom, s. 112 
44 Hannerz (2004) s. 26 
45 Ibid (2004) s. 2 
46 Ibid (2004) s. 83, 103  
47 Lederman (1993), Battle Lines. Boulder, s. 12 
48 Hannerz (2004) ss. 103 f.f. 
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medveten eller omedveten story line kan journalisten förenkla berättelsen i och med 

dramatiken som redan finns i den överhängande kontexten.49

Ulf Hannerz drar ämnet ett steg längre när han påpekar att story lines i viss utsträckning 

kan utvecklas till en vedertagen sanning i vår samtida historia. När 

utrikeskorrespondenter ska byta ort förbereder de sig ofta genom att läsa det som deras 

föregångare skrivit vilket skapar ett slags rundgång. Den befintliga story line bevaras, till 

dess något omvälvande händer som tvingar fram en omdefiniering.50  

Interkulturell rapportering 

Också den holländske mediekommunikationsforskaren Jaap van Ginneken skriver om 

problematiken att på ett objektivt sätt rapportera från andra kulturer. Journalister, liksom 

som alla andra människor, påverkas och formas av olika socialiseringsprocesser. van 

Ginneken talar om tre nivåer av socialisering: primär, sekundär och tertiär. Den primära 

socialiseringen leder oss in i en särskild kultur och dess subkulturer. Man identifierar sig 

med hjälp av nationalitet, kön, etnisk tillhörighet, klass och så vidare. I den sekundära 

socialiseringen tillkommer en professionell subkultur när man lär sig vad man kan och 

inte kan göra i sitt yrke. Slutligen den tertiära socialiseringen som är anpassningen till en 

särskild organisation med dess olika mål och regler.51 Resultatet av dessa processer är en 

djupt rotad, ofta omedveten syn på världen, som alltid påverkar förståelsen av 

densamma.  

Journalister har alltså å ena sidan internaliserat civilisationen, språket, landet, 

åldersgruppen, etniciteten, klassen och könet som de tillhör, och å andra sidan deras 

status som informanter och nyhetssamlare i den särskilda organisation som de jobbar 

för. Det är omöjligt för dem att helt komma bort från detta i det dagliga arbetet och det 

är inte alltid lätt att på ett så objektivt sätt som möjligt berätta om det som sker i andra 

kulturer. 52

Många diplomater tränas i interkulturell kommunikation men få journalistutbildningar 

ägnar någon tid alls till den här typen av frågor. van Ginneken menar att många 

utrikeskorrespondenter på kortare utrikesuppdrag åker iväg med förutfattade meningar 

och stereotyper, som sedan ofta bekräftas i deras rapportering. Vidare skriver han att det 

också finns en risk att falla tillbaka på snabba kategoriseringar när det uppstår 

                                                 
49 Lederman (1993) s. 12 
50 Hannerz (2004) s. 217 
51 van Ginneken (1998) s. 65 
52 Ibid s. 66 
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kulturkrockar. Vanligtvis uppstår den typen av problem när västvärldens journalister 

kommer till tredje världen. Mötet med den lokala administrationen kan bli irriterande 

och tjänstemännen upplevs som byråkratiska och auktoritära. De å andra sidan kanske 

upplever journalisterna som arroganta och respektlösa. Båda reaktionerna är rotade i det 

normala sättet att genomföra saker i vardera kultur, vilket är logiskt och legitimt från den 

enas sätt att se på saker men inte från den andras.53 Den här typen av problematik kan till 

viss del undvikas med fasta korrespondenter som efter lång tid på plats utvecklar djup 

lokal kunskap och förståelse. 

Men även då finns det svårigheter i att rapportera från en annan kultur: redaktörer 

uttrycker ofta rädsla för att utrikeskorrespondenten efter lång tid i utlandet tappar 

känslan för hemmaperspektivet eller blir så van vid sina nya omgivningar att de tas för 

givet istället för att ge upphov till spännande stories. 

Fresh eyes eller djupare kunskap? 

Fördelar och nackdelar med långtidskorrespondenter och de som stannar kortare tid är 

ett ämne som ofta orsakar debatt. Långtidskorrespondenten har tid att utveckla djupare 

lokal kunskap, arbeta upp ett större nätverk och hinner också lära sig mer av det lokala 

språket. Hon eller han kan sätta händelser i ett större sammanhang, ofta med personlig 

erfarenhet och minnen av vad som ledde fram till dem. Däremot befarar ibland 

redaktörer på hemmaplan att långtidskorrespondenter har svårare att behålla kontakten 

med hemmapubliken och att de kan bli uttråkade av att göra i princip samma jobb flera 

gånger om.  

En korttidare däremot kommer till en ny plats med fräscha ögon och ser möjligheter till 

spännande, snabba jobb överallt men har inte samma kontaktnät eller lokala kunskap.54 

Detta ses ändå ofta som den bästa lösningen för nyhetsmedia. Eller som en amerikansk 

utrikesredaktör sade till Ulf Hannerz efter att har rekryterat en Kinaspecialist som 

reporter i Kina: ”It didn’t work. Too much knowledge. Too full of nuances.” 55

Stora medieorganisationer roterar därför ofta sina utrikeskorrespondenter. Särskilt 

amerikanska medier, men även dess europeiska kolleger och stora japanska tidningar har 

vanligtvis tre- eller femårskontrakt för sina korrespondenter. Efter avslutat uppdrag 

återvänder journalisten hem eller skickas till en ny postering.56 I Sverige skiljer sig det 

                                                 
53 Ibid s. 71 
54 Hannerz, s. 85 
55 Ibid s. 73 
56 Ibid s. 83 
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både mellan medier och inom medierna. Ett vanligt korrespondentkontrakt löper 

traditionellt sett under tre år men i dag varierar det mycket, även för två korrespondenter 

inom samma organisation. 57

METOD OCH MATERIAL 

För att försöka få svar på mina frågor om utrikeskorrespondenters arbete och 

framtidsutsikter kommer undersökningen att bestå av två delar. En mindre, kvantitativ 

del som kan ses som en bakgrund till huvuddelen, de kvalitativa intervjuerna med 

svenska utrikeskorrespondenter. Jag har valt att begränsa min undersökning till svensk 

press och dess skrivande journalister. Dels därför att det är det medium som jag efter 

studier och intresse är mest förtrogen med, dels för att det tryckta materialet är 

tillgängligt på ett annat sätt än ljud och rörlig bild. 

Kvantitativt tvärsnitt 

För att sätta in intervjuerna i ett sammanhang har jag genomfört ett mindre kvantitativt 

tvärsnitt av de utrikesnyheter som publicerades i fyra av Sveriges största tidningar under 

en novembervecka 2005, för 10, 20 och 30 år sedan. Jag ville göra ett stickprov för att se 

om det i pressen fanns belägg för hypoteserna om att utrikeskorrespondenterna blir färre 

och att allt mer av utlandsmaterialet inte är ett resultat av egen utlandsbevakning.  

Huvudsyftet med tvärsnittet var således att försöka ta reda på hur tidningarnas egen 

utlandsbevakning förändrats under åren och att ge en bakgrund till de kvalitativa 

intervjuerna. De tidningar som jag har tittat på är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Expressen och Aftonbladet. Valet av vecka skedde slumpmässigt. Utan att veta någonting 

om vad som hade hänt av vikt under den valda veckan bestämde jag mig för att titta på 

vecka 45 1975, 1985, 1995 och 2005. 

I stickprovet begränsade jag mig till att titta på artiklar införda på nyhetsplats. Artiklar på 

övrig plats i tidningen, debatt, kultur, ekonomi och nöje liksom i bilagor är undantagna i 

min undersökning.  

De publicerade artiklarna har registrerats med sida, rubrik och typ av artikel. Jag har tittat 

på och registrerat signaturen och eventuell ortangivelse. Dessa element är av intresse 

som hjälp i den huvudsakliga indelningen: att se huruvida nyheterna är eget material eller 

inte. Med eget material menar jag artiklar som är producerade av tidningens medarbetare 

på plats i utlandet, eller av specialister på hemmaredaktionen, och som innehåller någon 

                                                 
57 Intervjuer med Björn-Erik Rosin 4 december 2005 och Gunilla von Hall 7 december 2005 
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slags hänvisning på att denne gjort något mer än att skriva om ett pressmeddelande eller 

en utländsk artikel. Detta är inte alltid en lätt bedömning, men för det mesta kan man se 

huruvida materialet är eget eller ej. Citat, miljöbeskrivningar, analyser och ortangivelser är 

ledtrådar som jag har använt mig av för att hitta eget material. Underlaget för det 

kvantitativa stickprovet hittas i bilaga 1. 

Kvalitativa intervjuer 

Eftersom min undersökning handlar om enskilda individer och deras syn på sitt arbete 

föll det sig naturligt att använda sig av kvalitativa forskningsintervjuer. En intervju är ett 

kraftfullt och känsligt redskap för att fånga erfarenheter och innebörder ur 

intervjupersonens vardag.58 Arbete är ju något som ingår i de flestas vardag och varje 

individ kan bäst själv beskriva sin arbetssituation med sina egna ord och berättelser. 

Liksom Steinar Kvale ser jag ser mina intervjupersoner som informanter med 

omfattande empirisk kunskap och i tolkningen ligger tonvikten på innehållet i 

intervjupersonens observationer och upplevelser.59

Mina informanter 

Eftersom den här undersökningen löper under relativt begränsad tid koncentrerade jag 

mig på de svenska utrikeskorrespondenter som arbetar i Europa och då i städer dit jag 

har haft möjlighet att åka. Jag ville träffa utrikeskorrespondenter som arbetade för flera 

olika tidningar med olika anställningsvillkor för att få en varierad bild av deras yrke. I 

början av november skickade jag nio mejl till korrespondenter baserade i London, Paris, 

Bryssel och Genève. Ganska omgående fick jag svar från fem av dem, varav alla gick 

med på en intervju utom en, som precis skulle avsluta sitt vikariat. Efter ett par veckor 

skickade jag ett påminnelsemejl till dem som inte alls hade svarat vilket ledde till 

ytterligare ett positivt svar, men tyvärr kunde vi inte träffas på grund av logistiska 

svårigheter. Tre av de tillfrågade har inte hört av sig, varav två representerar 

kvällstidningarna. En fullständig redovisning av vilka som har kontaktats, svarat och inte 

svarat finns i bilaga 2.  

Den kvalitativa undersökningens mål är inte att ta reda på vad som gäller generellt för 

utrikeskorrespondenter utan att gå på djupet med vad just de här fyra 

utrikeskorrespondenterna tänker om sin yrkespraktik. 

                                                 
58 Kvale (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund, s.70 
59 Ibid s. 197 
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Före studien reflekterade jag över huruvida jag skulle hålla mina intervjupersoners 

identiteter hemliga eller inte. Ganska snart kom jag fram till att det knappast skulle 

skydda någon. Det finns så pass få svenska utrikeskorrespondenter i Europa att det 

skulle vara lätt att identifiera dem även om deras namn inte skrevs ut. I intervjuskedet 

informerade jag intervjupersonerna om detta och ingen såg något problem med det.  

Utformningen av intervjuerna 

Jag har arbetat med halvstrukturerade intervjuer för att kunna anpassa frågorna så 

mycket som möjligt efter intervjuperson. Alla intervjuerna rörde sig kring några i förväg 

bestämda teman med tillhörande frågor, inspirerade från Orres och Hannerz 

uppställningar samt utformade för att kunna svara på mina frågeställningar om 

utrikeskorrespondenter. Eftersom jag själv inte har någon större erfarenhet av att arbeta 

som journalist och än mindre som utrikeskorrespondent var det ganska svårt att hitta 

frågor som på ett bra sätt skulle inspirera intervjupersonerna att berätta om sitt yrke. Jag 

arbetade efter hypotesen att om Orres och Hannerz intervjupersoner, också de 

journalister, intresserade sig för vissa ämnen, så skulle mina också göra det. Det visade 

sig stämma bra. De huvudteman som jag intresserade mig för var arbetsvillkor, skapande, 

det journalistiska uppdraget samt konkurrens och framtidsutsikter. Hela intervjuguiden finns i 

bilaga 3. Intervjuerna spelades in för att jag i detalj skulle kunna analysera deras innehåll.  

Dessutom gjorde jag en pilotintervju med en före detta utrikeskorrespondent för att 

kontrollera att mina frågor uppfattades på rätt sätt och för att få ett hum om hur lång tid 

intervjun skulle ta. I själva undersökningen varierade det dock ganska mycket. Den 

kortaste intervjun tog knappt en timme medan den längsta varade i drygt två timmar. 

Utskriften 

Som Steinar Kvale beskriver i sin bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun” analyseras i dag 

sällan intervjuer direkt från bandinspelningar. Det vanliga är att man transkriberar den 

bandade intervjun och när det är gjort blir utskriften intervjuprojektets enda datamaterial. 

Men transkriberingen är en konstruktion: en muntlig konversation har blivit skriftlig.60 

Utskriften bygger redan i stor del på tolkning, vilket ofta glöms bort i analysen. Därför är 

det viktigt att från början vara klar över hur ljudet ska förvandlas till text och på vilket 

sätt det bäst tjänar forskningen. 

Jag har valt att i mina transkriberingar ordagrant återge det som intervjupersonerna säger 

men utelämna pauser, emotionella uttryck och betoningar i intonationen. Detta 
                                                 

60 Kvale (1997) s. 149 
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råmaterial kommer sedan att koncentreras och eventuellt omformuleras på journalistiskt 

manér här i uppsatsen. Eftersom studiens syfte är att ge ett allmänt intryck av 

intervjupersonernas åsikter och inte en psykologisk analys föredrar jag att göra på det 

sättet. Dessutom är det ett angreppssätt som gör det mer läsvänligt, något som jag tycker 

är viktigt, även i vetenskapliga sammanhang. Jag vill göra rättvisa åt intervjupersonerna 

och tänker på hur jag själv hade velat bli framställd i skrift. Detta blir min tumstock i 

utskriften av undersökningen. 

Analys och tolkning 

När alla intervjuer transkriberats hade jag drygt femtio sidor utskrifter. Eftersom jag själv 

gjort intervjuerna och skött transkriberingen hade jag redan kommit ett steg längre. 

Tolkningen och analysen av materialet pågår nämligen under hela arbetsprocessen. 

Kvale talar om tre olika tolkningsnivåer: självförståelse, sunda förnuftets förståelse och 

teoretisk förståelse. Självförståelsen betecknar hur intervjupersonen ser på en företeelse 

och det är uttolkarens roll att i koncentrerad form formulera meningen i det som 

intervjupersonen säger. Det sunda förnuftet går över intervjupersonens självförståelse 

och tolkningen måste vara kritisk mot det som sägs med en bredare förståelseram än 

intervjupersonens egen. Den teoretiska förståelsen innebär att man tillämpar en teoretisk 

ram för tolkningen av ett uttalandes mening.61

I den här intervjuundersökningen skedde den första tolkningsnivån ofta redan under 

intervjun. För att försäkra mig om att jag förstått meningen i ett uttalande var det inte 

ovanligt att jag under intervjun presenterade min tolkning för intervjupersonen, som då 

kunde bekräfta eller redigera detta. Nedan ett exempel på detta ur råmaterialet från 

intervjun med Jonas Jonsson. 

I: Har du några särskilda direktiv från hemmaredaktionen? 

IP: Ja, lite grand. I och med att vi är en börstidning och att många viktiga fonder och 
inflytelserika personer som äger i svenska börsbolag finns här i London var direktivet ungefär att 
jag skulle försöka komma dem in på livet och få dem att prata om svenska företag. Sedan finns 
det rätt mycket svenska företag som har verksamhet i England, vissa har även sina huvudkontor 
här, det är också ett bevakningsområde. Så sen att följa med i nyhetsflödet. 

I: Så dina direktiv är att rapportera om det i engelskt näringsliv som har svensk anknytning och 
att följa med i det engelska nyhetsflödet? 

IP: Ja, precis. 

                                                 
61 Kvale (1997) s. 194 
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Det sunda förnuftets förståelse tillämpar jag i min undersökning genom att ställa de olika 

utrikeskorrespondenternas erfarenheter mot varandra och om det så är möjligt, ge 

uppgifter om faktiska förhållanden som kanske inte alltid är i linje med 

korrespondenternas egna erfarenheter. 

Det teoretiska förnuftet använder jag genom att ställa utrikeskorrespondenternas 

berättelser och erfarenheter mot de teoretiska utgångspunkter som presenterats tidigare i 

undersökningen. Detta sker i sammanfattningen och analysen av resultatet.  

Alla intervjupersoner har sett och godkänt utskriften av intervjuerna. 

RESULTAT OCH ANALYS 

Ett tvärsnitt över utrikesrapporteringen under en vecka 1975-2005 

När man kvantitativt undersöker antalet utrikesnyheter under perioden 1975-2005 är det 

först slående hur lite det totala antalet utrikesnyheter har förändrats mellan nedslagsåren. 

Antalet nyheter har, om man tittar på Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet tillsammans, legat på ungefär samma nivå. Antalet egna nyheter, de nyheter 

som innehåller någon slags egen undersökning i form av intervju, reflektion, analys eller 

miljöbeskrivning, har dock överlag minskat med nästan 22 % mellan 1995 och 2005. 
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I förhållande till det totala antalet utrikesnyheter har det egenproducerade materialet 

minskat med sex procentenheter mellan 1995 och 2005. Den undersökta veckan 1995 

utgjorde de egna utrikesnyheterna 32 % av det totala utrikesmaterialet medan de år 2005 

stod för 26 % av utrikesrapporteringen. 

Kvällstidningarna – från Saharakrisen till silikon 

Orsakerna till att utrikesnyheterna ligger på en så jämn nivå beror främst på att 

kvällstidningarnas har betydligt fler utrikesnyheter i dag i jämförelse med 1975 samtidigt 

som dagstidningarna har färre. Detta säger dock ingenting om innehållet i de publicerade 

nyheterna i kvällspressen. Varken Aftonbladet eller Expressen publicerar knappt några egna 

utrikesnyheter längre. En stor majoritet av de nyheter som berör utlandet i de 

tidningarna är rewrites av nyheter publicerade i engelska eller amerikanska publikationer. 

Vecka 45 2005 fanns det i Aftonbladet 92 utrikesnyheter, varav bara tio var ett resultat av 

eget journalistiskt arbete. Expressen hade något fler utrikesnyheter under samma vecka; 

tidningen publicerade totalt 93 utrikesnyheter varav 14 var egna.  

Karaktären på det som jag rubricerar som utrikesnyheter handlar vad gäller 

kvällstidningarna till mycket stor del om nöjesnyheter, kändisar och skandaler, 

publicerade på nyhetsplats. Det är ytterst sällan artiklarna berör det som historiskt sett 

varit utrikesnyheters signum: politik, krig och internationell samhällsutveckling. Detta är 

kanske den största och mest intressanta förändringen som jag har kunnat se i den 

kvantitativa analysen. 

År 1975, och även under den undersökta veckan 1985, hade de båda kvällstidningarna 

nämligen gedigna staber av utrikeskorrespondenter och betydligt fler utrikesnyheter av 

politisk, ekonomisk och samhällelig karaktär än i dag. Expressen hade varje söndag en 

särskild sida med nyheter från världen och Aftonbladet publicerade en gång i veckan ett 

uppslag med nyheter och analyser från deras korrespondenter under vinjetten 

”Utrikeskorrespondenten”. I november 1975 bildar tidningen den första svenska 

utrikesredaktionen i Afrika med Staffan Heimerson på plats i Nairobi. Expressen har 

bland annat Herman Lindqvist på plats i Bangkok. Under den undersökta veckan 

rapporterar han från Indien och Bangladesh. 

År 1995 och 2005 har detta förändrats dramatiskt. De enda gångerna då 

kvällstidningarna producerar egna nyheter under de undersökningsperioderna är när det 

har hänt något riktigt stort, något som kan kvalificeras som en världsnyhet, eller i alla fall 

en stor mediehändelse ur svenskt perspektiv. Således handlar Expressens egna nyheter 
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vecka 45 1995, med två undantag, bara om mordet på Yitsak Rabin som sköts till döds 

på lördagen vecka 44. Aftonbladets nyheter följer samma mönster: 13 av 15 egna nyheter 

handlar om mordet på Rabin, en om en båtolycka i Thailand där svenskar var inblandade 

och en om folkmordet i Rwanda. 

Vecka 45 2005 publicerade Aftonbladet totalt tio nyheter som jag har klassificerat som 

egna. Sex handlar om kravallerna i Paris och fyra om ett bombdåd mot ett SAS-hotell i 

Amman. Expressen hade totalt 14 utrikesnyheter varav fyra handlar om Pariskravallerna, 

sex om bombdåden i Amman, en om en amerikansk stämning mot Cristina Stenbeck 

och tre om en svensk man som räddar tsunamioffer från likjägare på den thailändska ön 

Ko Phi Phi. 

Figur två visar hur Aftonbladet och Expressen gått, från att publicera en stor andel egna 

utrikesnyheter, till att mer och mer referera det som skrivs i utländska tidningar.  

 
Fig. 2 Antal utrikesnyheter i Aftonbladet och Expressen vecka 45 år 1975 och 2005 
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Dagstidningarna – minskat utrymme ger färre utrikesnyheter 

Som man kan se i figur 2 har antalet utrikesnyheter i kvällstidningarna ökat väsentligt 

mellan 1975 och 2005. Eftersom det totala antalet utrikesnyheter under perioden har 

legat på ungefär samma nivå säger det sig själv att det i dagstidningarna har blivit färre 

utrikesnyheter. Det totala antalet utrikesnyheter i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet låg 

under undersökningsveckorna 1975, 1985 och 1995 på mellan 99 och 127 notiser och 

artiklar i vardera tidning. Det egna materialet uppgick till omkring en tredjedel under de 

veckor som jag tittade på dessa år. 
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Vecka 45 2005 publicerade DN 76 utrikesnyheter, varav 33 var egna, nästan 44 %. 

Svenska Dagbladet uppvisar samma tendens, 76 utrikesnyheter, varav 29 egna vilket uppgår 

till drygt 38 %.  

Medan det totala antalet utlandsnyheter i de båda tidningarna sjunkit rätt så drastiskt har 

antalet egna nyheter ökat något 2005 i jämförelse med tidigare nedslagsår. Att 

utrikesnyheterna minskat i antal beror till stor del på att båda tidningarna blivit tabloider 

mellan 1995 och 2005, Svenska Dagbladet i november 2000 och Dagens Nyheter etappvis 

under 2003. Men de utrikesnyheter som faktiskt publiceras bygger till allt större del på de 

egna korrespondenternas, eller områdesspecialisternas, arbete. 

I Dagens Nyheter var 28 av de 33 egna artiklarna gjorda av någon av tidningens 

korrespondenter och för Svenska Dagbladet var motsvarande siffra 23 artiklar från 

korrespondenter av de totalt 29 egna artiklarna. 

Utrikeskorrespondenterna har alltså en central roll i produktionen av egna utlandsnyheter 

i både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.  

Även kvällstidningskorrespondenterna gör ett viktigt jobb med att fylla tidningarna med 

material. Under den undersökta veckan 2005 stod Expressens tre korrespondenter för mer 

än hälften av utrikesmaterialet i tidningen. I Aftonbladet kom knappt 45 % av 

utrikesmaterialet från någon av tidningens tre utlandskorrespondenter. Resten kan 

härledas till nyhetsbyråer eller medarbetare på hemmaredaktionen. 

Utrikeskorrespondenter nu och då 

I samband med den kvantitativa analysen av utrikesnyheterna har jag också tittat på vilka 

som var utrikeskorrespondenter under de olika undersökningsperioderna och varifrån de 

arbetade. Detta för att kunna se huruvida påståendet om att utrikeskorrespondenterna 

blir färre stämmer även inom svensk press.  

Det har varit ganska svårt att få fram exakt vilka som var utrikeskorrespondenter under 

de olika perioderna och varifrån de rapporterade. Följande resonemang bygger på de 

iakttagelser som jag gjort i den kvantitativa analysen för 1975, 1985 och 1995. Den 

information som kom fram då är kanske inte fullständig då jag bara tittade på en vecka 

per år. Kanske fanns det utrikeskorrespondenter som inte alls skrev något under den 

undersökta veckan och därmed hamnar utanför kartläggningen. För 2005 är 

informationen hämtad både från analysen, intervjuerna och samtal med 

utrikesredaktörerna eller redaktionscheferna på de undersökta tidningarna.    
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Aftonbladet och Expressen har skurit ner på sina utrikeskorrespondenter, vilket väl är föga 

förvånande med tanke på de publicerade utrikesnyheternas karaktär. I dag har båda 

tidningarna korrespondenter i nöjesmetropolerna London och New York. Aftonbladet har 

också en korrespondent nära kändisarna i Los Angeles medan Expressen som tidigare 

nämnts har en korrespondent i Jerusalem, Arne Lapidus, som rapporterat därifrån i snart 

tre decennier.  

1975 hade både Aftonbladet och Expressen sex fasta utrikeskorrespondenter. Några i 

Europa för vardera tidning och en var i New York. Staffan Heimerson bevakade Afrika 

från Nairobi för Aftonbladet och Herman Lindqvist rapporterade för Expressen från 

Sydostasien med bas i Bangkok.  

1985 hade Aftonbladet ökat sin utrikeskorrespondensstyrka med fyra man och totalt tio 

journalister rapporterar till Aftonbladet runt om i världen. Tidningen har nu en 

korrespondent i nästan varje världsdel, Oceanien undantaget. Expressen har totalt sju 

korrespondenter i Europa, Nord- och Sydamerika och Afrika.  

Den största minskningen sker mellan 1985 och 1995 för båda kvällstidningarna. 1995 har 

båda fyra korrespondenter, en vardera i Jerusalem, London och New York. Därutöver 

har Aftonbladet en korrespondent i Los Angeles och Expressen en i Bryssel. I och med 

Sveriges EU-inträde 1994 börjar intresset för Europa att tillta och även Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet tillsätter i början av 1990-talet utrikeskorrespondenter i Bryssel. 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets utrikeskorrespondenter har legat på ungefär samma 

nivå under undersökningsperioden, drygt tio utrikeskorrespondenter per tidning. Många 

blev dock avskurna från moderorganisationerna i början på 2000-talet och har nu frilans- 

eller stringerkontrakt. En intressant iakttagelse när man tittar på DN: s och SvD:s 

utlandsmedarbetare är att många har varit på sina posteringar så länge att de fanns med i 

undersökningsmaterialet både 1995 och 2005 och en del ännu tidigare. Cordelia 

Edvardson blev Svenska Dagbladets utrikeskorrespondent i Jerusalem redan 1979. Richard 

Schwartz har rapporterat till samma tidning från Wien och Balkan i tre decennier. 

Gunilla von Hall och Björn-Erik Rosin har skrivit för SvD från respektive Geneve och 

Paris sedan slutet av åttiotalet. Stefan Lundberg har rapporterat till DN från Helsingfors 

sedan början av 80-talet. Thomas Hall har varit i Tyskland för DN: s räkning i mer än tio 

år.  

Det generationsskifte som tidigare skedde vart tredje eller femte år för att föryngra 

korrespondentkåren och få in lite fräscha ögon i dagspressen har de senaste åren inte ägt 
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rum, troligen på grund av omstruktureringar och försämrad ekonomi. En lista över 

utrikeskorrespondenter nu och då finns i bilaga 4. 

Fyra utrikeskorrespondenter om sitt arbete 

Under den här rubriken redovisas en del av den information som kom fram i 

intervjuerna med Jonas Jonsson, Björn-Erik Rosin, Torun Börtz och Gunilla von Hall. 

Alla fyra arbetar i dag som utrikeskorrespondenter i olika städer i Europa för respektive 

Dagens Industri, Svenska Dagbladet och TT. Urvalet nedan är gjort för att försöka svara på 

mina frågeställningar. Jag har delat upp kapitlet i sex olika delar. De fem första delarna 

behandlar olika aspekter som rör utrikeskorrespondenternas arbete. I den avslutande 

diskussionsdelen sammanfattar jag resultatet och försöker att koppla det till mina 

teoretiska utgångspunkter. 

Karriär och arbetsvillkor 

Av de fyra utrikeskorrespondenter som jag har träffat har bara två fasta avtal med sina 

hemmaredaktioner; Jonas Jonsson, som rapporterar för Dagens Industri i London och 

Gunilla von Hall, som skriver för Svenska Dagbladet från Genève. Båda visste tidigt att de 

ville bli journalister. Jonas började som oavlönad praktikant på Veckans Affärer under 

högstadiet och fortsatte sedan sin journalistiska bana på Värnpliktsnytt, några 

lokaltidningar i Hälsingland och reklamtidningen Vision i Stockholm. År 2000 fick han 

fast anställning som reporter på Dagens Industri och i juni 2005 kom han till London. 

Tidningen har ett rullande schema för sina korrespondenter i den engelska huvudstaden. 

Tjänsten varar i sex månader och får sökas av redaktionens medarbetare. Som 

korrespondent får Jonas fast lön, tjänstebostad och utgifter i samband med jobb betalda 

av tidningen. 

– Förr i tiden fick man jättemycket pengar som korre utan att behöva jobba så mycket. I dag får 
jag lite mer än vad jag fick som reporter i Stockholm men så får jag jobba rätt så mycket också. 
Jag åkte hit för erfarenheten och för att det är kul att komma utomlands, inte för någon 
ekonomisk vinnings skull. 

Gunilla von Hall har i dag lyckats förverkliga två av sina flickdrömmar: skriva och resa. 

Redan när hon var åtta år visste hon att det var journalist hon ville bli. Medan hon läste 

till en kandidatexamen i statsvetenskap sommarjobbade hon på små lokaltidningar och 

efter examen fick hon jobb som politisk reporter på veckotidningen Nu. Hon fortsatte 

sedan till Expressen där hon stannade i fyra år. 

– Det var en jättebra skola, jag lärde mig verkligen känslan för en story och att arbeta under 
press. Ibland kanske man kan ifrågasätta deras storys men man lär sig verkligen det journalistiska 
hantverket. 
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Efter ytterligare ett år i Sverige, då som opolitisk ledarskribent för DN, ville Gunilla ut i 

världen. Hon frågade dåvarande chefredaktören på Svenska Dagbladet om de ville 

stringeranställa henne ett år i Genève. 

– Jag visste att det inte fanns någon där, dessutom är det en bra internationell plats, bas för FN 
och Röda korset och stora möjlighet att resa till hela världen. Jag hade förberett lite listor på vad 
jag skulle kunna göra för jobb därifrån och varför Genève var en bra bas för en korre. De på 
tidningen tyckte att det var en bra idé och lät mig försöka under ett år. Det var 1989 . 

Det första årets stringerkontrakt förlängdes och blev mer och mer solitt. Under 90-talet 

rapporterade Gunilla från många av världens krishärdar. Ofta kunde hon komma iväg 

med hjälp av sina kontakter på FN. Nu får Gunilla en klumpsumma varje månad från 

tidningen. Där ska allt ingå; arvode, kontor, telefon och andra omkostnader. Däremot 

kommer resekostnader utöver. Kontraktet löper årsvis med åtta månaders 

uppsägningstid och hennes uppdrag är att bevaka FN, Schweiz och Italien. 

Även Torun Börtz på TT visade prov på initiativförmåga när hon blev nyhetsbyråns 

stringer i Paris. Efter att ha gått journalisthögskolan i Stockholm och jobbat på bland 

annat Göteborgsposten i fyra år åkte hon på vinst och förlust till Paris. När hon kom ner 

hösten 1999 kontaktade hon TT eftersom hon visste att de inte hade någon medarbetare 

där. 

– Jag tänkte att när jag skulle ringa måste jag ha något att komma med. Just då var det 
studentdemonstrationer i Paris så jag ringde från en telefonkiosk med demonstrationen 
dundrandes utanför. TT var inte intresserade men bad mig göra ett annat jobb och sedan dess är 
jag deras stringer. 

Detta innebär att när TT behöver material från Paris och Frankrike kontaktar de Torun 

och ingen annan. Torun får betalt per artikel och skriver i snitt två artiklar i veckan för 

TT. Hon har utan framgång försökt att förhandla sig till ett stringerkontrakt med fast 

basarvode och när TT föreslog att hon skulle kallas för korrespondent utan att förändra 

hennes stringervillkor tackade hon nej. Hon tyckte att det skulle kosta TT något mer att 

titeln med tanke på dess status. 

Björn-Erik Rosin, också han i Paris, skriver på frilansbasis för Svenska Dagbladet från 

Frankrike och den franska huvudstaden. Björn-Erik började som korrekturläsare på 

Västerbottens Folkblad och har jobbat som både redigerare och journalist på Umeå 

Folkblad, Aftonbladet och Kommunaltjänstemannen. 1980 kom han till Svenska Dagbladet, först 

jobbade han på centralredaktionen och sedan på utland. När före detta chefredaktören 

och Pariskorrespondenten Gustav von Platen gick i pension utlystes tjänsten på 

redaktionen. 
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– Jag fick jobbet på grund av en enda hop tillfälligheter. Utrikesredaktionen skulle på den här 
tiden ha första tjing på sådana tillsättningar och jag var den ende som var disponibel just då. Alla 
andra hade familj och barn så min chef sade till mig ”nu söker du, utrikesredaktionens anseende 
hänger på dig!”. Så jag sökte, hoppades att jag inte skulle få jobbet men fick det ändå. 1987 kom 
jag till Paris. 

Då första åren jobbade Björn-Erik som fast anställd utrikeskorrespondent med 

tjänstebostad, lön och betalda omkostnader men sedan dess har hans anställningsvillkor 

gradvis försämrats. När han hade varit i Paris i fyra år anställde Svenska Dagbladet en 

korrespondent i Bryssel, 1991 började dåvarande EG bli högaktuellt för svenska medier. 

Han förstod då att tidningen aldrig mer skulle tillsätta någon i Paris och frågade om han 

fick vara kvar som stringer. Tidningen gick med på detta och Björn-Erik fick en fast 

månadslön men betalade alla sina omkostnader själv. När Svenska Dagbladet hamnade i 

riktigt stora ekonomiska problem försvann också Björn-Eriks fasta månadslön. I dag har 

han betalt per rad, vilket han tidvis upplever som mycket ångestladdande.  

Torun lever också i viss osäkerhet inför framtiden eftersom yrkeskategorin ”utländsk 

frilandsjournalist” inte existerar i den franska lagstiftningen. Det innebär att hon inte kan 

ansluta sig till vare sig sjukförsäkringen eller pensionsförsäkringen trots att hon har bott 

och betalat skatt i landet i flera år. 

Utrikeskorrespondentens vardag 

Arbetet som utrikeskorrespondent skiljer sig en del från arbetet som journalist på en 

redaktion. Överlag har utrikeskorrespondenten större ansvar och mer frihet. Det är han 

eller hon som är sin tidnings ögon och öron i utlandet och därmed den som bäst vet vad 

det bör rapporteras om och hur. Under den här rubriken berättar de 

utrikeskorrespondenter som jag har mött om hur de ser på sitt arbete, dess möjligheter 

och svårigheter. 

Rutiner  

För en korrespondent är det nödvändigt att hänga med i nyhetsflödet i det land där man 

arbetar och alla de korrespondenter som jag pratat med är hängivna mediekonsumenter. 

De läser alla flera dagstidningar om dagen, lyssnar på radio, tittar på TV och följer 

nyhetsflödet på Internet. Med hjälp av det de läser, ser och hör men också det de 

upplever genom att bo i landet i fråga, kan de bilda sig en uppfattning om vad de bör 

rapportera om. Alla upplever att det är ganska stor skillnad från att jobba på en redaktion 

i Sverige. Gunilla uttrycker det såhär: 

– På en redaktion delar redaktionssekreteraren ut jobb, det handlar mest om vem som ska göra 
en redan färdig idé. Här är det jag som har hela paletten och som kan göra ett urval. 
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Jonas känner också att han är friare att själv bestämma vad han vill skriva om sedan han 

blev utrikeskorrespondent. 

– Så länge som jag har egna idéer är det relativt fritt. Det är väldigt mycket upp till reportern att 
själv skapa sig sin egen vardag när man jobbar utomlands. 

Med den ökade friheten kommer också ett ökat ansvar. Jonas berättade till exempel om 

rädslan att missa något. Den driver honom till att jobba alla dagar i veckan. 

– Jag är mer rädd för att missa saker här, för det blir så tydligt. Om man missar något på 
redaktionen i Stockholm, då är det nyhetsgruppen som har missat. Men om vi missar något från 
London, då är det Jonas som har missat. Det känns lite jobbigt. På helgen kan jag ju till exempel 
inte sluta läsa tidningar så det blir ju att man jobbar hela tiden. 

Varje vardagsmorgon tar korrespondenterna kontakt med sina hemmaredaktioner för att 

ge förslag på artiklar och nyheter. Ibland nappar redaktionerna, ibland inte. Jonas och 

Gunilla, som båda är fasta, får oftare napp än frilansarna Torun och Björn-Erik. När det 

bestäms att ett jobb ska göras har utrikeskorrespondenterna kontinuerlig kontakt med 

sina redaktörer. Gunilla påpekar att nyhetshanteringen inte skiljer sig nämnvärt från när 

hon jobbade på redaktion. 

– Man bestämmer vad som ska göras och att man ska höras om ett par timmar. En nyhet kan ju 
växa eller spricka så för att kunna justera storyn måste man ha kontinuerlig kontakt.  

Oftast är det utrikeskorrespondenten som ringer och föreslår idéer till artiklar men 

ibland kan också redaktionerna lägga ut jobb. Det händer särskilt om det har kommit 

nyheter från nyhetsbyråerna om korrespondenternas områden eller om det inträffar stora 

händelser där. För Torun och Björn-Erik som båda skriver på frilansbasis från Paris var 

2005 ett bra år. Frankrikes nej till EU-konstitutionen och kravallerna i Paris skapade en 

efterfrågan på nyheter från landet.  

Idéer 

De flesta idéer får korrespondenterna från det de läser i utländska medier men också 

genom att leva i de samhällen som de rapporterar om. Torun: 

– Genom att leva i det land som man rapporterar från får man hela tiden nya uppslag och idéer. 
Vad pratar folk om på bageriet? Vad visas på TV? Hur fungerar barnomsorgen och vad tycker 
mammorna om det? Egna erfarenheter kan ofta ge upphov till artikelförslag. 

Gunilla har så många idéer att hon inte har tid att förverkliga alla: 

– Jag har högar hemma med artikeluppslag och idéer på grejer som man skulle kunna göra. Det 
finns hur många bra storys som helst. För mig gäller det mest att hitta en Schweiz- Genève-, 
Italien- eller Sverigevinkel på den internationella storyn för att kunna göra den och det gör jag. 
Men tiden räcker inte till, högarna med uppslag bara växer. Jag har filosofin att det är bättre att 
göra en bra, genomarbetad grej än flera halvdana. Dilemmat är att prioritera. 
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Jonas använder ofta det han läser i engelska tidningar till artiklarna som han skriver för 

Dagens Industri. Samtidigt tycker han att det är viktigt att vara ute på fältet: 

– Kanske är hälften av det jag gör någon slags rewrite eller att jag har plockat upp grejer från 
tidningar som jag utvecklar och gör egna artiklar av. Men det är viktigt att komma ut och göra 
egna grejer också. Jag är inte här för att sitta och läsa på nätet, det kan någon annan göra. 

Han tror också att han skulle kunna göra fler jobb efter eget huvud om han fick vara i 

London längre än sex månader. 

– Det är lättare att tänka ut egna grejer hemma. Man känner mer folk och hör fler saker som 
skulle kunna vara intressanta att göra. Här blir jag mer en i mängden som anpassar mig efter 
nyhetsflödet. Jag tror att jag skulle kunna göra fler egna grejer om jag fick vara kvar här i flera år. 

För frilansarna Torun och Björn-Erik är det extra viktigt att kunna sälja sina idéer, 

eftersom deras inkomster beror på det. Med åren har de lärt sig vad som funkar och vad 

som inte gör det. Torun skriver nästan bara nyhetsartiklar för TT: 

– TT tackar alltid nej till när utländska statsöverhuvuden kommer på besök till exempel. Något 
som däremot brukar funka är om ett ämne som är aktuellt här också diskuteras i Sverige. 

Att skriva om det som är relevant ur svenskt perspektiv eller om ämnen som har 

anknytning till en pågående debatt i Sverige är något som fungerar för alla de 

utrikeskorrespondenter som jag pratat med. Björn-Erik berättade hur synen på fransk 

politik förändrats på de svenska redaktionerna: 

– Förr rapporterade Pariskorrarna direkt från nationalförsamlingen, i dag är det ingen som bryr 
sig om vad Chirac säger. Det var inte heller någon som brydde sig ett dyft om socialistpartiets 
kongress för ett par veckor sedan och om presidentvalet 2002 hade stått mellan Jospin och 
Chirac hade det inte framkallat mer än en lång gäspning på hemmaplan. Men med Le Pen i 
finalen utvecklades det till en drömsituation för en frilansare. Le Pen är ett namn som säljer, det 
finns fortfarande ett intresse för honom i Sverige.  

Både Björn-Erik och Torun tycker att det är lite jobbigt att hela tiden behöva sälja in 

idéer. Utan deras tidigare redaktionella erfarenheter och relativt långa 

korrespondentperioder tror de att det hade varit svårt att lyckas. 

De idéer som leder till jobb behandlar ofta ett angeläget tema och har en bra story. 

Gunilla gjorde 2002 ett reportage om Dignitas, en schweizisk självmordsklinik. 

– Det blev väldigt uppmärksammat eftersom det var en bra story. Jag fick följa ett äldre par som 
tillsammans ville ta livet av sig. Men att bara ha en bra story håller inte. Den måste behandla ett 
relevant ämne och gärna röra något svenskt. Diskussionen om dödshjälp var vid tidpunkten 
mycket aktuell i Europa men även i Sverige. 

För frilansarna har det blivit allt svårare att kunna göra reportage. Torun: 
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– Jag kan bli lite trött på att få en bra idé refuserad för att det inte finns pengar eller utrymme. 
Det känns inte som om det är någon som är beredd att betala vad det kostar att göra lite djupare 
journalistik. 

Björn-Erik tror att det är Svenska Dagbladets övergång till tabloid som gör det svårare för 

honom att genomföra lite längre, mer genomarbetade reportage: 

– I tabloidens natur ligger den lite snabba, snärtiga, kortare och mer iögonfallande journalistiken. 
Det finns inte möjlighet att göra långa, genomarbetade storys under flera månader. 

Gunilla beskriver nya Svenska Dagbladet som yngre och mer dynamisk. Hon tycker att det 

minskade utrymmet gjort henne till en bättre skribent: 

– Jag skriver bättre nu, kärnfullare. Förut broderade jag ut för mycket eftersom det fanns så 
mycket utrymme. I dag så skriver jag mer effektivt. 

Källor 

Man kan tänka sig att det är betydligt svårare för utrikeskorrespondenter att hitta källor 

än för deras svenska journalistkollegor. Jonas, Björn-Erik och Torun höll också med om 

detta. I intervjuerna med dem återkom det ofta att de upplevde det som mycket svårt att 

få tag i makten, oavsett om det handlade om politiker eller företagsledare. Jonas tyckte 

till och med att det svåraste av allt med sitt arbete som korrespondent var att få tag i folk. 

– Det är omöjligt att bygga upp ett kontaktnät på ett halvår och det är en väldig skillnad här mot 
hur det är i Sverige. Om DI ringer till ett börsbolag i Sverige så är det nästan alltid VD:n som 
svarar på frågorna, ofta kan man dessutom ringa direkt till honom. Här kommer man till någon 
pressavdelning och när man säger att man kommer från a swedish financial daily så hamnar man 
rätt långt ner på listan. Det har gjort mig väldigt frustrerad många gånger. Jag har frågorna men 
jag kan inte ställa dem.  

Björn-Erik och Torun har samma uppfattning om att det är mycket svårt, näst intill 

omöjligt, att få tag i offentliga personer i Frankrike. De får ofta, liksom Jonas, förlita sig 

till andrahandskällor. Björn-Erik: 

– Jag läser mycket fransk press, där finns journalister som under flera månader kan integrera 
olika partier och så. Det ger mig goda insikter om fransk politik. För mig handlar det då om att 
sovra och sålla. Tack vare min 18-åriga erfarenhet vet jag ungefär hur valsen går. Däremot brukar 
det inte vara något problem att få tag i andra, mindre offentliga källor. I och med att jag bor här 
sedan länge brukar jag hitta folk. 

Torun tog också upp att det är en fördel att bo i landet när det gäller att hitta källor: 

– Ju längre man har varit på ett ställe, desto lättare blir det att få tag i folk. Alltid är det någon 
som känner någon som känner någon annan. Jag har inte upplevt det som något problem att 
hitta källor. 

Att Jonas upplevde det som så jobbigt beror nog mycket på att han är i London så kort 

tid. Alla de andra underströk värdet i att ha varit på en plats länge när det gäller att hitta 
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källor. Gunilla upplever att Svenska Dagbladet och att ha kontor på FN fungerar som 

dörröppnare för henne. 

– Jag brukar säga att jag jobbar för Sveriges största tidning och många känner faktiskt till den. 
Eftersom jag har mitt kontor på FN kan jag säga till folk: ring mig på mitt kontor på FN:s 
högkvarter. Det handlar om trovärdighet. Folk tänker att om jag har kontor på FN så är jag 
väletablerad och det gör skillnad. Det hjälper också att jag kan både franska och engelska. 

Konkurrens 

Ingen av utrikeskorrespondenterna känner av någon vidare konkurrens i sitt arbete. 

Jonas och Gunilla tror att det skulle vara nyttigt med lite mer konkurrens. Att 

konkurrensen kan driva en till att göra ett bättre jobb. Jonas berättade att han har känt 

sig extra motiverad när han fått konkurrens vid stora nyhetshändelser. 

– Till exempel när Old Mutual gick ihop med Skandia, då kom det hit svenska reportrar och jag 
kände att jag var tvungen att jobba lite extra, ställa lite extra frågor och så. Jag blev triggad till att 
göra ett bättre jobb. Jag kände att: nu när de andra är här vill vi på DI vara bäst!  

Gunilla tror också att lite konkurrens skulle fungera som en sporre i hennes arbete. Just 

nu är hon ensam svensk korrespondent i Schweiz. Björn-Erik fick nyligen konkurrens i 

Paris från ett kanske oväntat håll: sin egen tidning. Under Pariskravallerna skickade 

Svenska Dagbladet ner en ung reporter med marockanskt ursprung för att sköta 

nyhetsbevakningen.  

– Tanken att skicka hit honom var att han hade rätt namn och utseende för att smälta in i 
förortsmiljön vilket var klokt bedömt. Han smälte in bra och var dessutom en duktig journalist. 
Jag måste ju acceptera att ungdomen ges plats plus att jag insåg att han skulle ta sig fram mycket 
enklare i de här förorterna än om en gammal och grånad man som jag själv skulle komma dit ut. 

Utrikeskorrespondentens uppdrag 

Ibland brukar man säga att en journalists främsta uppdrag är att granska makten. För en 

utrikeskorrespondent är det inte riktigt möjligt, bland annat eftersom det är svårt att få 

tag i källor i ett land som inte är ens eget. Så här svarar utrikeskorrespondenterna på 

frågan om vad som är deras viktigaste uppdrag. 

– Mitt uppdrag är att förklara skeenden som är avlägsna för svenska läsare för att 
förhoppningsvis öka förståelsen. (Torun)  

– Jag vill rapportera om det som är relevant för svenska läsare och peka på det som våra 
samhällen har gemensamt, ibland även på de områden där Frankrike ligger före oss. (Björn-Erik) 

– Jag vill informera, beröra och väcka engagemang. För mig är det viktigt att det jag skriver gör 
någon slags skillnad, även om det bara är för de tre minuter som det tar att läsa artikeln. (Gunilla) 

– Jag ska vara på plats och ge en relevant bild av vad som händer inom näringsliv och politik. 
Eftersom jag är här så kort tid kan jag inte göra stora avslöjanden, uppdraget är mest att scanna 
av och rapportera om det jag tycker är relevant. (Jonas) 
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Schabloner och förutfattade meningar 

I denna uppsats teoriavsnitt hänvisar jag till Lederman och van Ginneken som påpekar 

att det kan vara svårt för utrikeskorrespondenten att bryta sig loss från de medvetna, eller 

omedvetna, föreställningar som finns om platsen denne ska rapportera från. De menar 

att det finns en risk att utrikeskorrespondenten alltför ofta schabloniserar och förenklar i 

sin rapportering. Jag tog upp detta med korrespondenterna och de var alla mycket 

medvetna om problematiken. Jonas erkänner att han ibland faller in i de schablonbilder 

som råder om engelsmän och England. 

– Man kan skriva om byggnadsstandarden här till exempel… Om Skanska skulle starta 
byggverksamhet här så skulle jag antagligen racka ner lite på den brittiska byggstandarden och 
skriva att äntligen kommer Skanska och sätter lite nya byggnormer. Sedan kan man ju spinna på 
om någon brittisk direktör är lite uppnäst och aristokratisk i en artikel. Det blir ju lätt så att man 
som reporter faller in i de schablonbilder som råder. 

Gunilla påpekar samtidigt att schablonbilder kan stämma också. 

– Det finns ju en del schabloner som stämmer angående Schweiz. Att det är rent, strikt, 
ordningsamt och att de tvättar svarta pengar. Det är till exempel fördomar som faktiskt stämmer. 

Samtidigt menar Gunilla, Torun och Björn-Erik att schabloner används bäst när man 

bryter mot dem. Då kan man visa en annan, bredare bild som strider mot de förutfattade 

meningar som redan finns. Björn-Erik: 

– Antingen kan man stryka fördomar medhårs, svenskar vill gärna höra att fransmän är lite 
korkade, eller så kan man gå mot strömmen och tala om att Frankrike och Sverige liknar 
varandra mer än vi tror. Det är den bilden som jag försöker förmedla. 

Torun är av ungefär samma uppfattning: 

– Det är klart att det är lätt att överdriva fransmännens karaktär och få det till en bild som passar 
den som svenskar har om fransmän. Jag tycker att det är viktigare att visa att det finns en hel del 
likheter mellan våra samhällen. Det är mycket mer spännande att skriva artiklar som visar på 
något annat än folks förutfattade meningar. 

Gunilla använder sig också av schabloner för att visa dess motsatser.  

– En gång gjorde jag en grej om hemmamän i Italien som hade bildat förening. Jag åkte ner dit 
och skrev om de här gubbarna som satt i sin förening och sydde, broderade och lagade mat. Eller 
den gången då jag skrev om Schweiz jätteliberala drogprogram. De som är så konservativa har ett 
drogprogram där de delar ut sprutor och gratis heroin till narkomaner. Det blev en intressant 
artikel och efteråt fick jag mycket reaktioner från förvånade läsare. 

Det specifika i utrikeskorrespondentens rapportering 

Som tidigare nämnts i den här uppsatsen blir de fasta utrikeskorrespondenterna färre. 

Det blir vanligare att skicka hemmabaserade journalister utomlands när det hänt något 

eller att använda sig av redan befintligt material från utländska medier. De 

utrikeskorrespondenter som arbetar fast för ett särskilt medieföretag har ofta sett sina 
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villkor försämras de senaste åren. Frågan som jag ställde till intervjupersonerna var: finns 

det något att vinna med att ha en fast utrikeskorrespondent? 

– Mycket färg. Den som bor här vet hur det luktar, ser ut och känns här. Man får också en 
förståelse för ett politiskt skede och en samhällsutveckling som man inte kan få genom att 
bläddra på Internet. Då blir det lätt att man inte ser skogen för alla träd.(Björn-Erik) 

– Framförallt närhet och bredare, mer kunnig bevakning. När man har varit länge på ett ställe har 
man så mycket mer att tillföra, man kanske själv har varit med om det man skriver om till 
exempel. Man kan också arbeta upp ett kontaktnät och genom att leva i det samhälle man 
rapporterar från får man hela tiden nya uppslag. (Torun) 

– Närvaro och större eget intresse för bevakningen. Man förstår också bättre det som händer, 
man kanske själv har följt det som föregår en händelse. (Jonas) 

– Trovärdighet. Med en fast stab utrikeskorrespondenter blir tidningen mycket rikare och kan gå 
på djupet på ett helt annat sätt. I dag måste man ha utblickar utifrån världen. Vi lever inte bara i 
Sverige, utan i Europa, i världen. (Gunilla) 

Fast, frilans eller fallskärm – skillnader i bevakning 

Björn-Erik har varit både fast anställd och frilans i sitt arbete som utrikeskorrespondent. 

Han tror att det finns både för- och nackdelar med de två arbetsvillkoren. Till exempel så 

tvingas han nu som frilans att göra ett vassare jobb eftersom han måste sälja det han 

skriver för att gå runt. Det upplever han som lite stressigt men också utvecklande. Å 

andra sidan leder detta beroende av att sälja det han skriver till att han blir lite mera 

vårdslös, han tror att han var mer nogräknad när han hade månadslön. 

– Jag var mer kritisk till vad jag skulle skriva om när jag var fast. Nu kan jag i princip inte tacka 
nej till någonting, kommer det ett förslag så har jag inte riktigt råd att ha samvetsförebråelser eller 
kolla om storyn verkligen håller…Det är inte så att jag gangstrar eller ljuger men jag kan inte vara 
kräsen i dagens läge. Ibland tvingas jag tänja på mina egna gränser. 

I våras bad Svenska Dagbladet honom att skriva en bildtext om polska rörmokare i 

samband med konstitutionsomröstningen i Frankrike. 

– Jag gjorde det men efteråt var jag osäker ifall jag borde ha gjort det för jag tyckte att frågan var 
så mycket mer komplicerad än vad den gjordes till i tidningen. Men som frilansare får man akta 
sig för att sätta sig på höga hästar om man inte är Jan Guillou eller så. 

Alla fyra framhåller vikten av att vara närvarande på platsen som man skriver om. Däri 

ligger mycket av utrikeskorrespondentens värde. Främst Gunilla, men också Björn-Erik, 

har även jobbat som fallskärmsreportrar. Björn-Erik bevakade första Gulf-kriget från ett 

hotell i Amman och Gunilla har bland annat bevakat Bosnien, Rwanda, Irak och 

Colombia. 

– Jag hade min bas i Genève där jag också fick mycket information om världsläget och FN:s bild 
av vad som hände på olika platser. Men jag ville ut på fältet och med pressbriefingarna i bagaget 
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gjorde jag utstickare på tre-fyra veckor åt gången. Jag blev specialiserad på krig och konflikter 
och rapporterade från världens krishärdar under nästan tio år. 

Trots att fallskärmsbevakningen ofta är improviserad och rör platser eller skeenden som 

till en början inte är så kända för journalisten tycker Gunilla att den är i högsta grad 

nödvändig: 

– Det är viktigt att berätta om vad som händer och även fast man ibland blir beroende av mer 
eller mindre pålitliga källor är det bättre att göra så än att inte rapportera alls. Jag förlitar mig 
aldrig på en enda källa utan plockar hela tiden information från olika håll.  

Med hjälp av sina kontakter i FN har Gunilla ofta fått mycket information och hjälp att 

ta sig in i olika krishärdar. När Björn-Erik blev skickad till Amman för att bevaka Gulf-

kriget var det inte lika väl förberett: 

– Det var lite halvtaffligt skött för ingen på tidningen hade tänkt på att fixa de visum och tillstånd 
som krävdes för att bli inbäddad62 med de allierade. Så jag fick sitta på ett hotell i Amman i sex-
sju veckor. Man fick uppbåda en del galghumor för att motivera att man satt på ett flott hotell 
och lyssnade på radio. Men hemma var de nöjda och för mig var det en bra erfarenhet. 

Björn-Erik berättade också att han nyligen fått hjälpa fallskärmsreportern Rolf Porseryd 

när denne kom till Paris för att göra inslag om kravallerna som skakade staden i 

november. 

– Vi åkte ner till nationalförsamlingen för att intervjua en förortsborgmästare och före detta 
integrationsminister. När vi stod där och väntade kom det förbi en annan man som hälsade på 
oss. Det tog kanske fem sekunder men sedan kände jag igen honom. Det var den kommunistiske 
borgmästaren i Saint Denis som gärna ställde upp på en intervju! Det blev ett mycket 
intressantare jobb än vad vi tänkt från början. 

Fresh eyes eller djupare kunskap? 

Den här problematiken om att vara länge på en och samma plats, som Hannerz tar upp i 

sin studie och som behandlas kort i denna uppsats teoridel, var korrespondenterna också 

medvetna om. Gunilla berättade att hennes före detta chefsredaktör brukade prata om 

”korresponditis”. 

– Det är en sjukdom som man får efter ett tag som korrespondent och som innebär att man blir 
hemmablind. Man har sett så mycket att man utgår ifrån att de man skriver för har sett lika 
mycket och har samma förkunskaper som en själv. Risken med att vara för länge på en plats är 
också att man snöar in på vissa saker. Därför kan det vara bra att byta ut korrarna efter ett par år, 
för att få in nya, fräscha ögon. 

Trots att hon själv varit baserad i Genève i över femton år tycker hon inte att hon har 

blivit smittad. 

                                                 
62 Journalister som följde med och levde med USA-alliansens trupper. 
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– Jag är ju ute och reser så mycket och när jag kommer tillbaka gör jag det med fräscha ögon. Jag 
jobbar så brett; världshandel, FN, Schweiz och Italien. Varje dag är ett nytt ämne här. Men det är 
klart att man får se upp och hela tiden följa med diskussionerna om vad som händer hemma. 

Jonas som bara ska vara i London i sex månader hinner knappast drabbas av 

korresponditis. Men han funderade lite på vad det skulle innebära att stanna längre. 

– Jag kan tänka mig att de som har varit här i tre år tänker att jaha, nu har jag gjort alla reportage 
och artiklar en gång…Ska jag göra dem en gång till då? 

Björn-Erik hade en mer pragmatisk syn på nackdelen med att vara länge på en plats: 

– Det finns en risk att ”go native”, att man accepterar och anammar synsätt och värderingar där 
man bor. Man kan också bli lite blasé och tänka: det där skrev jag ju om för tre år sedan. Men de 
flesta av dina läsare och kolleger skiter i det för de minns det inte ens om du skrev det för tre 
veckor sedan. 

Alla är överens om att det blir bättre bevakning med djupare kunskap. Den kunskapen 

förvärvar man lättast efter en längre tid i landet som man ska rapportera från. Torun 

tycker att hon skriver bättre nu än när hon först kom till Paris. 

– Jag är mycket mer bekväm i min roll nu, jag känner till mer och har varit med om mycket, en 
presidentvalskampanj bland annat. I början sneglade jag en del på vad som skrivits i franska 
medier för att hitta vinklar och resonemang. Nu har jag varit här så pass länge att jag har gedigen 
kunskap och erfarenhet från att rapportera från Frankrike. Jag tycker att jag kan göra ett lika bra, 
eller bättre, jobb nu, utan att anstränga mig så mycket som i början. 

Framtidsutsikter 

Under arbetets gång har det blivit mer och mer tydligt att utrikeskorrespondentens roll är 

på väg att förändras och att betydelsen av uttrycket vidgas. De fyra som jag har träffat 

betecknas som utrikeskorrespondenter, men de har alla olika avtal och erfarenheter. Hur 

ser de då på yrkets framtidsutsikter?  

Gunilla ställer sig lite tveksam till fenomenet hemmabaserade korrespondenter och 

tycker att om det finns pengar ska man fortsätta att satsa på utlandsbaserade 

medarbetare. 

– Fler och fler börjar ha hemmabaserade korrespondenter. Det är ett nytt fenomen. Ekonomiska 
skäl. Jag tror inte att det är riktigt bra, man får ju en helt annan inblick när man bor i ett land, 
man snappar upp grejer på nyheterna, i tidningar, i brödbutiken. När man bor på platsen har man 
källor bland människorna medan nätverket för en hemmabaserad korre begränsas till statsvetare, 
diplomater och FN-källor. 

Gunilla tror att det kommer att bli fler utrikeskorrespondenter men med lösare band till 

olika redaktioner. 

– Det gamla systemet med korrespondenter som är på en viss plats i en viss tid för att sedan 
bytas ut kommer vi nog inte se så mycket av i framtiden. Man gör tidning på ett annat sätt i dag, 
med den nya tekniken är det så lätt att få in texter från folk var de än befinner sig i världen. Jag 
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tror att fler och fler kommer att åka ut och sätta sig på olika håll och sedan försöka etablera sig. 
Det är ju det journalister ska göra. Då gäller det bara för tidningarna att hitta rätt personer. 

Torun tror också att det kommer bli allt ovanligare att tidningarna har fasta 

utrikeskorrespondenter. 

– Tidningarna märker att de kan få nästan samma material fast mycket billigare genom att 
användare frilansare, stringers och fallskärmsjournalister. 

Jonas påpekade att utrikeskorrespondentens arbete förändras med tiden. 

– Både nätet och att det är billigare att resa nu än för tio år sedan gör att många tidningar har folk 
i Stockholm som de flyger in när det händer något. En utrikesredaktör kan ju hävda att 
utrikeskorrarna inte behövs längre eftersom allt finns på nätet. Men det är inte riktigt sant för det 
blir aldrig samma sak med någon som sitter i Stockholm och läser nättidningar. Det blir inte 
någon närvaro och jag tror att det resulterar i något slags halvdan rapportering. 

Björn-Erik funderade också över hur medieutvecklingen kommer att förändra 

utrikeskorrespondentens arbete. 

– Jag tror inte att tidningsvärlden kommer att se ut som den gör i dag. Inom etermedierna 
bolagiseras det på olika sätt, frilansreportrar bildar bolag och gratismedierna har redan tagit sin 
plats. Utrikesbevakningen kommer att finnas kvar men i reducerad mening. Jag tror att det 
kommer att bli allt vanligare med fallskärmsreportrar och att gamla stötar som jag kommer att bli 
en bristvara. Det kommer nog inte att finnas så mycket plats för oss som sitter och säger nja inte 
är det väl så eller nja jag skulle inte vilja se det på det sättet. 

Han tror också att globaliseringen paradoxalt nog leder till ett slags provinsialism, vilket 

är olyckligt för utrikeskorrespondentens arbete. 

– Mitt i all den globalisering som det talas om så provinsialiseras Sverige, vi blir oss själva nog på 
något sätt. Nyfikenheten försvinner nog lite grand för det är svårt att se skillnader i de länder 
som är relativt lika oss. Det är samma McDonald´s, samma Disneyland. På ytan kanske det kan 
verka som om att det inte behövs någon som ägnar sig åt att titta på länder som England, 
Frankrike, Italien, Tyskland och Spanien. 

Sammanfattning och analys 

En gång i tiden var utrikeskorrespondent en tjänst som ofta tillsattes som belöning för 

lång och trofast tjänst.63 I dag är det snarare hårt arbete som krävs för att få möjlighet att 

arbeta, men också för att kunna överleva, som utrikeskorrespondent. Torun, Gunilla och 

Jonas har alla visat framfötterna och prov på initiativförmåga för att nå fram till deras 

nuvarande korrespondentjobb. Björn-Eriks utnämning till Pariskorrespondent 

härstammar från en annan tid. I dag känns det högst otroligt att en tidning skulle skicka 

iväg någon som inte riktigt ville det för att rädda en viss redaktions anseende. Samtidigt 

illustrerar Björn-Eriks utveckling rätt bra de svenska utrikeskorrespondenternas 

                                                 
63 Heimerson, Staffan (2005) Världen som vit fläck på svenskens karta. www.smedjan.com 3 februari 2005 
s.1 
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utveckling i stort, de fasta utnämningarna blir färre och allt fler utlandsbaserade 

journalister jobbar som stringers eller frilansare.   

Möjligheter och svårigheter i utrikeskorrespondentens arbete 

Sammanfattningsvis kan man säga att utrikeskorrespondenterna, oavsett om de är fast 

anställda eller inte, tycker att de har stor frihet över sitt arbete men också stort ansvar. 

Det är de som är experterna på sina områden och det är också de som oftast kommer 

med idéer och artikeluppslag. De många idéerna som föds på plats i utlandet, med hjälp 

av utländska medier och korrespondenternas egna erfarenheter, är kanske 

korrespondenternas viktigaste arbetsredskap. När det är bestämt att ett jobb ska göras 

har de kontinuerlig kontakt med redaktören på hemmaplan, på samma sätt som en 

reporter i Stockholm skulle ha med sin redaktör. 

De fasta korrespondenterna, Jonas och Gunilla, känner att de har stor frihet att 

förverkliga sina idéer. Frilansarna Torun och Björn-Erik uttryckte däremot viss 

frustration över att det är svårt att sälja in idéer som kräver lite mer tid och som därmed 

blir dyrare för medieföretagen. Efter att ha jobbat som frilansare en längre tid har båda 

lärt sig vad som säljer. Bra, säljbara idéer från utlandet ska helst ha anknytning till något 

svenskt, en svensk debatt, något som kan påverka Sverige eller handla om något svenskt 

som finns utomlands. Det är också ofta säljbart om idén rör en känd person.  

En svårighet med arbetet som utrikeskorrespondent är att få tag i offentliga personer 

tycker Torun, Björn-Erik och Jonas. Det är stor skillnad mot att jobba i Sverige där man 

i princip kan ringa direkt till en minister eller en företagsledare. I utlandet hindrar ofta 

pressavdelningar, pr-byråer och andra gatekeepers utländska journalister att tala direkt 

med makten. Alla fyra håller med om att det är lättare att få tag i folk ju längre man har 

varit i ett land. Gunilla upplever att hon har relativt lätt att få tag i folk eftersom hon 

arbetar för en känd tidning och har kontor på FN:s högkvarter.  

Frilansarna upplever osäkerheten som den kanske största svårigheten i deras 

arbetssituation. Samtidigt har båda två svårt att tänka sig ett annat, mer vanligt, jobb. 

Ingen av korrespondenterna känner av någon direkt konkurrens, av förklarliga skäl då 

det finns så få korrespondenter kvar i Europa. De fast anställda, Gunilla och Jonas, 

skulle gärna se lite mer konkurrens då de tror att det skulle ge dem en extra krydda och 

motivation i jobbet. Björn-Erik fick konkurrens i Paris då den tidning han skriver för på 

frilansbasis, Svenska Dagbladet, skickade dit en reporter från Stockholm i samband med 
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kravallerna. Trots att han arbetar som frilans och är beroende av tidningen för sin 

överlevnad såg han mycket klarsynt på detta.  

Utrikeskorrespondentens uppdrag 

Utrikeskorrespondenterna definierar sina uppdrag på flera sätt. För mina 

intervjupersoner handlar det om att informera, beröra och förändra vilket väl rustar 

världsmedborgaren för omvärlden. Korrespondenterna vill informera om det som är 

relevant för svenska läsare, beröra läsarna, både med inspirerande och sorgliga artiklar 

och bidra till någon slags förändring, försöka vidga läsarnas perspektiv genom att arbeta 

mot rådande schabloner eller att genom att belysa ett särskilt ämne öka läsarnas 

medvetenhet.  

Utrikeskorrespondenternas uppfattning om hur de genomför arbetet att rapportera från 

en kultur till en annan strider alltså något mot van Ginnekens teori om att många 

journalister bara bekräftar de fördomar som redan finns. Men som van Ginneken också 

påpekar har tiden som reportern tillbringar i ett land betydelse: ju kortare tid på ett ställe, 

desto större risk att falla in i schablonerna. Jonas, som är den som har varit ute kortast 

tid, berättade till exempel om frestelsen att spela på fördomar.  

Vad som är relevant att rapportera om tycker utrikeskorrespondenterna är en svår fråga. 

Björn-Erik berättade tidigare om ointresset i Sverige för fransk politik och när Jonas ville 

skriva om Torys nya partiledarutnämning kom det aldrig in i tidningen. 

Utrikeskorrespondenten kan självklart ha tankar om vad som är relevant men i slutändan 

är det redaktionschefen som bestämmer. 

Det specifika i utrikeskorrespondentens arbete  

Att en tidning kan vinna en hel del på att ha en utrikeskorrespondent är 

intervjupersonerna överens om. De framhåller särskilt mer närvaro, större förståelse för 

det man rapporterar om och ökad trovärdighet för läsarna. Alla påpekade också att det är 

lättare att bygga upp ett kontaktnät för en fast utrikeskorrespondent och att man på plats 

har möjlighet att förskansa sig djupare kunskap och lokalkännedom. Detta leder oftare 

till intressantare och mer relevant rapportering, som den gången då Björn-Erik, tack vare 

att han bott länge i Frankrike, kände igen den högaktuelle kommunistiske borgmästaren i 

franska nationalförsamlingens korridorer. 

Samtidigt har Gunilla positiva erfarenheter från att jobba som fallskärmsjournalist. Hon 

bedömer att hon kunnat göra ett bra arbete i många av världens krigszoner utan särskild 

lokalkännedom. Däremot framhåller hon att hon har dragit stor nytta av FN på dessa 
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uppdrag. Eftersom hon är baserad i Genève kan hon kanske utveckla en förståelse och 

kunskap om vad som händer på dessa områden via sina kontakter i FN. Det är också 

hon själv som tagit initiativet till att åka till de platser hon rapporterade om. Detta skiljer 

hennes erfarenheter från Björn-Eriks, som i sista stund blev skickad till Amman för att 

skriva om Irak-kriget. 

Trots att korrespondenterna inser risken med att vara länge på samma plats gör de 

bedömningen att det finns fler fördelar än nackdelar med att ha en fast bas under en 

längre period. Jonas upplever till exempel att han har svårt att hitta källor och upparbeta 

ett eget kontaktnät eftersom han stannar i London så kort tid och Torun tycker att hon 

är en bättre utrikeskorrespondent i dag än när hon först kom till Paris. Gunilla menar att 

det är viktigt att hela tiden vara uppdaterad om vad som händer i Sverige för att inte 

drabbas av ”korresponditis” och att Genèves internationella karaktär gör det svårt för 

henne att snöa in på specifika ämnen. Björn-Erik anser att hans erfarenhet och kunskap 

väger tungt samtidigt som han inser sina begränsningar vad gäller att skildra till exempel 

fransk ungdomskultur. Det sistnämnda har nog mer att göra med hans ålder än att han 

har varit länge på samma ställe.  

Framtidsutsikter 

Samtliga intervjupersoner tror att den traditionelle utrikeskorrespondenten är på väg att 

försvinna till förmån för andra, billigare lösningar. De tror att stringers och frilansare i 

framtiden kommer att stå för mycket av utrikesrapporteringen. Björn-Eriks känsla att det 

inte kommer att finnas plats för korrespondenter som inte kan ge raka, okomplicerade 

svar stämmer väl överens med Moisys och Hannerz farhågor att utrikesnyheter är för 

komplicerade för att intressera gemene man.  

Även Jenners och Hamiltons idé om utrikeskorrespondentens vidgade roll kan appliceras 

på de journalister som jag intervjuade. De iklär sig många av dessa roller för att ge en 

fullständig bevakning till hemmaredaktionen. Jonas är till exempel fast anställd 

korrespondent som gör sina egna nyheter från den engelska huvudstaden. Men när det är 

G8-möte i Skottland får Jonas åka dit och bevaka det tillsammans med andra 

fallskärmsjournalister. Det är inte heller någon hemlighet att han hämtar och skriver om 

en del stoff från engelska tidningar och därmed vidarebefordrar det som de lokala 

utländska journalisterna skriver hem till oss.  

Utrikeskorrespondenternas arbetsvillkor har också förändrats mycket. Tre av de fyra som 

jag har träffat fungerar i dag som egna företagare, något som också är vanligt bland 
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journalister inom etermedierna. Man kan fundera över om journalistyrket kommer att 

utvecklas till flera yrken i och med att mycket av rapporteringen outsourcas på det här 

sättet. Å ena sidan de egna företagarna som är friare att skriva om det de vill och som 

kan välja vilka jobb de vill och inte vill göra, och å andra sidan journalisterna som sitter 

och skriver (av) nyheter med säljvärde på redaktionen. 

SLUTSATS 

Den kvantitativa bakgrunden visar att Aftonbladet och Expressen dramatiskt har skurit ner 

på den egna utrikesnyhetsbevakningen de senaste trettio åren. Utrikeskorrespondenterna 

i har blivit färre och deras arbete består i dag till övervägande del av att skriva av och om 

artiklar från utländska medier.  

För Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter är den största förändringen minskat 

redaktionellt utrymme till följd av omställningen till tabloidformat. Antalet utrikesnyheter 

har blivit färre men de egna utrikeskorrespondenterna står för en större del av 

utrikesmaterialet i dag än om man jämför med 1975. Antalet utrikeskorrespondenter har 

legat relativt fast på Dagens Nyheter medan man på Svenska Dagbladet skurit bort flera 

utrikeskorrespondenter som nu arbetar på frilansbasis. Detta kan förstås bara betraktas 

som antydningar med tanke på den kvantitativa analysen skissartade karaktär och det 

skulle vara mycket intressant att undersöka detta närmare, med en mer utförlig 

kvantitativ analys. 

Fenomenet ”hemmakorrespondenter”, journalister som bevakar ett visst område men 

som är baserade i Stockholm, har också utvecklats under de senaste åren. Tidningarna 

framställer dem gärna som ”korrespondenter” och det är först när man skrapar på ytan 

som man kan se att de inte är placerade någon annanstans i världen utan i Stockholm. 

”Specialist” vore kanske en bättre benämning då det i själva ordet korrespondens ligger 

förmedlandet av information från en plats till en annan. 

De utrikeskorrespondenter som jag har träffat tycker att yrkets möjligheter främst ligger i 

att vara länge på en plats för att på så sätt kunna göra en bättre rapportering. Bland det 

svåraste i arbetet nämns att få tag i källor och tidsbrist eller ekonomisk omöjlighet att 

förverkliga idéer. En mer utförlig diskussion kring hur utrikeskorrespondenterna ser på 

sitt arbete, dess syfte, svårigheter och möjligheter framkommer i avsnittet 

sammanfattning och analys. 

Jenners och Hamiltons förslag att omdefiniera begreppet utrikeskorrespondent kan till 

viss del vara giltigt även i den här uppsatsen. Utrikesnyheter i svenska tidningar kommer 
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från många olika håll och det är inte heller ovanligt att den faste utrikeskorrespondenten 

i sin tur använder sig av många olika källor i sin bevakning. Samtidigt som bilden av hur 

utrikesnyheter produceras nyanseras med Jenners och Hamiltons studie lämnar den 

också vissa frågor obesvarade, speciellt vad gäller bevakningens kvalité. Kan till exempel 

en utländsk utrikeskorrespondent anpassa sin rapportering lika bra till publiken som en 

infödd kollega? När en fallskärmsreporter landar i en främmande stad för att gå på en 

presskonferens på förmiddagen, göra en intervju på eftermiddagen och åka hem på 

kvällen, kan det jobbet göras med lika mycket förståelse och närvaro som artiklarna 

skrivna av stadens faste utrikeskorrespondent? 

Enligt de utrikeskorrespondenter som jag har träffat är svaret nej. De tycker att det finns 

mycket att vinna med deras arbetssätt. En del av utrikeskorrespondentens värde ligger i 

dennes djupa lokala kunskap, som uppnås efter en längre tid på en postering. Andra 

uppenbara fördelar som utrikeskorrespondenterna tog upp är en större självständighet i 

nyhetsvärdering och nyhetsarbete, högre textmässig kvalitet och ett personligt berättande 

med det egna språket. Trots detta tror de att det kommer att bli allt ovanligare med fasta 

utrikeskorrespondenter och att stringers och frilansare till stor del kommer att ta över 

utrikesbevakningen. Två av fyra utrikeskorrespondenter i den här undersökningen 

arbetar redan på det här sättet. Det finns vissa risker med det. För det första handlar det 

om att producera säljbart material för att överleva, vilket ibland, som Björn-Erik fått 

erfara, leder till ett tänjande av gränserna på det journalistiska idealet. För det andra kan 

kanske deras utsatta situation och ekonomiska osäkerhet göra att journalister med mer 

erfarenhet och större krav på sin arbetssituation väljer att stanna kvar i Sverige. 

 43



KÄLLFÖRTECKNING 

Tryckta källor 

Biltereyst, Daniel (2001), Global news research and complex citizenship. I: News in a 
globalized society. Red: Stig Hjarvard, Nordicom, Göteborg: Göteborgs universitet  

Hadenius, Stig och Weibull, Lennart (1997), Massmedier – en bok om press, radio och 
TV, Stockholm: Ordfront 

Hamilton, Maxwell John och Jenner, Eric (2004), Redefining foreign correspondence. I: 
Journalism, vol.5(2004):3, London: Sage  

Hamilton, Maxwell John och Wu, Denis (2004), US Foreign Correspondents. I: 
International Journal for Communication Studies, vol.66(2004):6, London: Sage 

Hannerz, Ulf (2004), Foreign News – Exploring the world of foreign correspondents, Chicago: The 
university of Chicago Press  

Johannesson, Eric (2005), Med ögat på världen och passet i handen. I: Dagens Nyheter 7:e 
september 2005 

Johannesson, Eric (2001), Med det nya på väg. I: Den svenska pressens historia, åren då allting 
hände. Red: Karl-Erik Gustavsson och Per Rydén. Västervik: Ekerlids förlag 

Kovach, Bill och Rosenstiel, Tom (2001), The elements of journalism, New York: Three 
Rivers Press  

Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur  

Lederman, Jim (1993), Battle Lines, Boulder: Westview  

McQuail, Denis (2005), Mass Communication Theory, 5th edition, London: Sage  

Mediesverige 2004 (2004) Red: Carlsson, Ulla och Facht, Ulrika, Göteborg: Nordicom 

Mediesverige 2001/2002 (2002) Red: Carlsson, Ulla och Facht, Ulrika, Göteborg: 
Nordicom 

Moisy, Claude (1997), Myths of the global information village. I: Foreign Policy, issue 107 

Orre, Inger (2001) Reporterskap – Äventyr, irrbloss, dygder, Stockholm: KTH 

Robertson, Robert (1992), Globalization, London: Sage 

Stienick, Karl (2004), Den rätta vinkeln: geojournalistik och hjärtekrossarantropologi. I: 
Antropologi/Journalistik – om sätt att beskriva världen. Red: Ulf Hannerz, Lund: 
Studentlitteratur  

Van Ginneken, Jaap (1998), Understanding global news – a critical introduction, London: Sage 

Wallin, Ulf (2003), Utlandsbilden i landsortspressen före, under och efter kampen mellan FLT och 
TT, Kungälv: JMG 

Elektroniska källor 

AFP: http://www.afp.fr/francais/afp/?pid=about  

AP: http://www.ap.org/pages/product/newspaper.html

Heimerson, Staffan (2005), Världen som vit fläck på svenskens karta. I: 
www.smedjan.com/content/display.asp?nr=1202 3 februari 2005 

Reuters: http://about.reuters.com/home/

 44

http://www.afp.fr/francais/afp/?pid=about
http://www.ap.org/pages/product/newspaper.html
http://www.smedjan.com/content/display.asp?nr=1202
http://about.reuters.com/home/


TT: http://www.tt.se/kontakta/utr.asp  

Inpress: http://www.inpress.com  

Intervjuer 

Pilotintervju med Tove Nandorf, Stockholm, 2 november 2005 

Intervju med Jonas Jonsson, London 28 november 2005 

Intervju med Björn-Erik Rosin, Paris 4 december 2005 

Intervju med Torun Börtz, Paris 5 december 2005 

Intervju med Gunilla von Hall, Genève 7 december 2005 

BILAGOR 

1. Tabellista 

2. Introduktionsbrev och svarslista 

3. Intervjuguide 

4. Förteckning över utrikeskorrespondenter nu och då 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 45

http://www.tt.se/kontakta/utr.asp
http://www.inpress.com/


Bilaga 1      
Underlag till den kvantitativa analysen    

      
Utrikesnyheter      
Fördelning 1975 annat eget totalt   
Aftonbladet 30 21 51   
Expressen 32 23 55   
DN 65 32 97   
SvD 96 31 127   
Totalt 1975 223 107 330   
      
      
      
Fördelning 1985      
Aftonbladet 25 16 41   
Expressen 41 16 57   
DN 61 33 94   
SvD 76 33 109   
Totalt 1985 203 98 301   
      
      
      
Fördelning 1995      
Aftonbladet 63 15 78   
Expressen 22 13 35   
DN 72 40 112   
SvD 72 42 114   
Totalt 1995 229 110 339   
      
      
      
Fördelning 2005      
Aftonbladet 82 10 92   
Expressen 79 14 93   
DN 43 33 76   
SvD 47 29 76   
Totalt 2005 251 86 337   
      
Eget material Svenska Dagbladet 2005    
Från korrespondenter 23     
Annat 6     
Totalt 29     
      
Eget material Dagens Nyheter 2005    
Från korrespondenter 28     
Annat 5     
Totalt 33     
      
Matrial från korrespondenter Expressen 2005   
Från korrespondenter 53     
Annat 40     
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Totalt 93     
      
Material från korrespondenter Aftonbladet 2005   
Från korrespondenter 41     
Annat 51     
Totalt: 92     
      
Jämförelse 1975-2005 annat eget totalt   
Aftonbladet 1975 30 21 51   
Aftonbladet 2005 82 10 92   
Expressen 1975 32 23 55   
Expressen 2005 79 14 93   
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Bilaga 2 
Introduktionsmejl 
 
Hej! 
  
Jag går sista året på Södertörns högskolas journalistik- och multimedieutbildning och skriver nu 
min kandidatuppsats i journalistik. Den handlar om utrikeskorrespondenter i svensk press och det 
specifika i det journalistiska arbete som de utför. Studien kommer att fokusera 
på utrikeskorrespondenter som individer och utgöras av intervjuer med desamma. Målet är att 
förstå hur de själva upplever sitt arbete, dess möjligheter, svårigheter och framtidsutsikter.  
  
Jag skulle bli väldigt glad om du ville ingå i studien vilket i praktiken innebär att jag behöver 
intervjua dig om din yrkespraxis och om dina erfarenheter när du jobbar för din tidning i utlandet 
Intervjun tar cirka en timme och jag kommer till din stad i nästa vecka. Från den 23:e till den 28:e 
november kan jag träffa dig närhelst du har möjlighet. 
  
Uppsatsen kommer att läggas fram i slutet av januari vid Södertörns högskola och publiceras sedan 
online så att du kan ta del av resultatet. 
  
Hör av dig så snart du kan och meddela om du har tid och lust att dela dina tankar om dina 
erfarenheter i arbetet som utrikeskorrespondent. 
 
MVH 
Lina Eidmark 
lina_eidmark@hotmail.com
+46-709-52 72 01   

 
 
Skickat till 15 november: 
 
Christoffer Bjärneborn  AB London christoffer.bjarneborn@Aftonbladet.se ej svarat 
Robert Börjesson  London Expressen robert.borjesson@Expressen.se  ej svarat 
Mira Micic  London Aftonbladet mira.micic@Aftonbladet.se  svarat – ej kvar i London 
Marianne Björklund  Bryssel DN marianne.bjorklund@dn.se ej svarat 
Rolf Gustavsson  Bryssel SvD rolf.gustavsson@svd.se svarat ja men kan inte de datumen 
Gunilla von Hall  SvD Genève gunilla.von.hall@svd.se intervju 7 december 
Björn-Erik Rosin  SvD Paris bjorn.rosin@svd.se intervju 4 dec 
Torun Börtz    TT Paris torun.bortz@tt.se intervju 5 dec 
Jonas Jonsson   Dagens Industri London jonas.jonsson@di.se intervju 28 november 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 
 
1. Bakgrund 

 Hur kom det sig att du blev journalist? 
 Vad har du för tidigare erfarenheter? 
 Hur hamnade du där du nu är? 
 Hur ser dina anställningsvillkor ut? 

 
2. Arbetsvillkor 

 Hur ser en vanlig dag ut för dig? 
 Har du några direktiv från hemmaredaktionen? 
 På vilket sätt skiljer sig arbetet som korrespondent från arbetet på en redaktion? 
 Känner du av det ekonomiska intresset som styr tidningen du arbetar för? 
 Vad har du upplevt som svårt i ditt jobb som korrespondent? 
 Arbetar du på ett annat sätt nu än när du först kom hit? 
 Påverkar jobbet ditt privatliv? 

 
3. Skapande 

 Hur föds dina idéer? 
 Vad styr valen av det som du skriver om? 
 Har du lätt att få tag i källor? 
 Har du upplevt att språket har varit ett hinder i ditt arbete? 
 Har du någon form av samarbete med andra journalister? 
 Känner du ett personligt ansvar för det du skriver? 
 Får du feedback på det du skriver? 
 Har du kontakt med dina läsare? 

 
4. Det journalistiska uppdraget 

 Vilken tycker du är din viktigaste uppgift som journalist i utlandet? 
 Har det hänt att det som du har skrivit har förändrat något? 
 Finns det något att vinna med en utrikeskorrespondent? 
 Hur tror du att din rapportering skiljer sig från det arbete som utförs av 

fallskärmsjournalister och hemmaspecialister? 
 Känner du att du medverkar till att sprida en viss bild om hur ditt land är? 
 Tror du att det är svårt för en korrespondent att undvika att använda sig av schablonder 

och förenklingar? 
 

5. Konkurrens och framtidsutsikter 
 Har du hänt att du känner av konkurrens i ditt arbete? Från vem? 
 Hur tror du att utrikesrapporteringen kommer att förändras? 
 Vad gör du om tio år? 
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Bilaga 4 
Utrikeskorrespondenter då och nu 
 
Aftonbladet 1975 (de som jag har sett under analysen av utrikesmaterialet) 
Rolf Svensson  New York 
Åke Malm  Rom 
Lars Weiss  Paris/Madrid 
Staffan Heimerson Nairobi 
Karl-Gunnar Bäck London 
Håkan Oleander Helsingfors 
Totalt 6  
 
Aftonbladet 1985 (enligt lista i tidningen i november samma år) 
Rolf Svensson  London 
Bert Willborg  New York 
Åke Malm  Rom 
Chris Forsne  Paris 
Jörgen Widsell  Fjärran Östern 
Gunnel Werner  Mellanöstern 
Gunnar Wesslén Sydamerika 
Staffan Bruun  Helsingfors 
Arvid Byrne  Oslo 
Björn Löfström  Östeuropa 
Totalt: 10  
 
Aftonbladet 1995 (de som framkommit i analysen) 
Leif-Åke Johansson New York 
Sture Olsson  Jerusalem 
Wolfgang Hansson London 
Magnus Sundholm Los Angeles 
Totalt 4  
 
Aftonbladet 2005 (enligt informationschef) 
Mira Micic  London ej kvar 22 november 
Christoffer Bjärebom London 
Per Bjurman  New York 
Magnus Sundholm Los Angeles 
Totalt 3  
 
Expressen 1975 (de som framkommit i analysen) 
Jussi Anthal  London 
Ernst Klein  New York 
Ulf Nilsson  Paris 
Herman Lindqvist Bangkok 
Gunnar Nilsson  Madrid 
Calle Hård  Helsingfors 
Totalt 6  
  
Expressen 1985 (de som framkommit i analysen) 
Ulf Nilsson  New York 
Björn Vinberg  London 
Kerstin Matz  Paris 
Pelle Ahrnstedt  Munchen 
Kurt Karlsson  Lissabon 
Bengt Oldenburg Buenos Aires 
Peter Younghusband Kapstaden 
Totalt 7  
 
Expressen 1995 (de som framkommit i analysen) 
Arne Lapidus  Jerusalem 
Torsten Wendel  Bryssel 
Thomas Petterson London 
Staffan Thorsell New York Totalt 4 
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Expressen 2005 (enligt redaktionschef) 
Arne Lapidus  Jerusalem 
Robert Börjesson London 
Johan T Lindwall New York 
Gunnar Nordström Los Angeles (har inte publicerat något under 2005) 
Totalt 4  
 
DN 1975 (de som framkommit under analysen) 
Harald Hamrin  New York 
Hans Svensson  Washington 
Åke Ringberg  Beirut 
Tor Högnäs  Helsingfors 
Bengt Lindström Madrid 
Mats Holmberg  Sydamerika (Lima) 
Ingvar Oja  Peking 
Torsten Ehrenmark London 
Disa Håstad  Moskva 
Sven Öste  Portugal (DN:s utsände medarbetare) 
Börje Dahlqvist El Aiun (DN:s utsände) 
Bo Gunnarsson  Tokyo (DN: specielle medarbetare) 
Totalt: 12  
 
DN 1985 (de som framkommit i analysen) 
Klas Bergman  Washington 
Hans Ingvar Johansson London 
Nils-Erik Ekstrand Muscat 
Erik Magnusson Oslo 
Peter Sundberg  Paris 
Stefan Lundberg Helsingfors 
Christian Palme  Köpenhamn 
Mats Holmberg  Haag 
Hans Tedin   Moskva 
Leif Norrman  Buenos Aires 
Christina Liljencrantz New York 
Birgitta Edlund  Jerusalem 
Disa Håstad   Belgrad 
Totalt: 13  
 
DN 1995 (de som framkommit i analysen) 
Kurt Mälarstedt  Washington 
Christian Palme  Warsawa 
Göran Leijonhufvud Hongkong 
Stefan Lundberg Helsingfors 
Thomas Hall  Berlin 
Mats Lundegård Jerusalem 
Michael Winiarski Moskva 
Ingrid Hedström Bryssel 
Leif Norrman   Kapstaden 
Ingvar Oja   New York 
Inger Jägerhorn Vigo/Bryssel 
Totalt 11  
 
DN 2005 (enligt lista i tidningen) 
Thomas Hall  Berlin 
Marianne Björklund Bryssel 
Nathan Shachar  Buenos Aires 
Stefan Lundberg Helsingfors 
Lotta Schüllerqvist Jerusalem 
Anna Koblanck  Johannesburg 
Per Kristian Aale Moskva 
Lennart Pehrson New York 
Torbjörn Petersson Peking 
Georg Cederskog Washington 
Caspar Opitz  London (i Stockholm) Totalt: 11 
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SVD 1975 (de som framkommit i analysen) 
Martha Larsson  Rom 
Christer Morling Madrid 
Johnny Flodman Paris 
Björn Ahlander  Washington 
Finn Nordgren  Helsingfors  
Richard Schwarz Wien/Balkan 
Per Persson  London 
Bo Kage Larsson Moskva 
Viveka Vogel  New York 
Håvar Skrede  Bonn 
Christina Jutterström Luanda   
Totalt: 11  
 
SVD 1985 (de som framkommit i analysen) 
Cordelia Edvardsson Jerusalem 
Leif Bergström  New York 
Jan-Anders Ekström Helsingfors 
Gustav von Platen Paris 
Bobo Scheutz  Moskva 
Monica Braw  Tokyo 
Richard Schwarz Wien 
Ingemar Lindmarker London 
Gunnar Selgård Bonn 
Terje Svabö  Peking 
Totalt: 10  
 
SVD 1995 (de som framkommit i analysen) 
Cordelia Edvardsson Jerusalem 
Rolf Gustavsson Bryssel 
Richard Schwartz Wien/Balkan 
Fredrik Braconier Washington 
Olov Ternström  London 
Monica Braw   Tokyo 
Jan Blomgren  Moskva 
Björn Erik Rosin Paris 
Karin Henriksson Washington 
Thomas Höjeberg New York 
Ola Säll   Kapstaden 
Gunilla von Hall Geneve 
Bertil Lintner  Bangkok Totalt: 13 
 
SVD 2005 (enligt lista i tidningen i augusti samma år) 
Cordelia Edvardsson Jerusalem 
Rolf Gustavsson Bryssel 
Björn-Erik Rosin Paris 
Gunilla von Hall  Genève
Ulrika K Engström Shanghai 
Karin Henriksson Washington 
Lars-Georg Bergkvist Wilmington USA 
Björn Lindahl  Oslo 
Bertil Lintner  Bangkok 
Thomas Lundin  Bonn 
Rickard Schwartz Wien Balkan 
Ola Säll   Kapstaden 
Jan Blomgren  Ryssland (i Stockholm) 
Anna-Lena Laurén Helsingfors 
Bitte Hammargren Arabvärlden, Iran och Turkiet (i Stockholm) 
Lars Ryding  Storbritannien (i Stockholm) 
Håkan Forsberg Latinamerika (i Stockholm) Totalt: 17  
 

 52



 
 
 

 53


	Södertörns Högskola 
	 
	Ögon och öron i främmande land 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Av: 
	Lina Eidmark 
	 
	 
	ABSTRACT 
	INNEHÅLL 
	METOD OCH MATERIAL      18 
	Utrikeskorrespondentens vardag      29 
	Bilaga 1

	Bilaga 2 
	Introduktionsmejl 
	Intervjuguide 
	Aftonbladet 1975 (de som jag har sett under analysen av utrikesmaterialet) 
	Totalt 4  
	Aftonbladet 2005 (enligt informationschef) 
	Totalt 3  
	Expressen 1975 (de som framkommit i analysen) 
	Totalt 6  
	Expressen 1985 (de som framkommit i analysen) 
	Totalt 7  
	Expressen 1995 (de som framkommit i analysen) 
	Totalt 4  
	DN 1975 (de som framkommit under analysen) 
	Totalt: 12  
	 
	DN 1985 (de som framkommit i analysen) 
	Totalt: 13  
	DN 1995 (de som framkommit i analysen) 
	Totalt 11  
	 
	SVD 1975 (de som framkommit i analysen) 
	Totalt: 11  
	SVD 1985 (de som framkommit i analysen) 
	Totalt: 10  
	SVD 1995 (de som framkommit i analysen) 
	Bertil Lintner  Bangkok Totalt: 13 
	Håkan Forsberg Latinamerika (i Stockholm) Totalt: 17  


