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Abstract 

I vår studie har vi undersökt utrikesjournalistikens förändring under de senaste tio åren, med fokus på 

mängden material och varifrån materialet kommer. Vi anser att utrikesrapporteringen har en 

betydelsefull roll, eftersom den bidrar till att vi förstår vår omgivning och världen vi lever i. Därför vill 

vi undersöka om, och i så fall hur, materialet på utrikessidorna har minskat. 

 

I vår studie ingår tre svenska morgontidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-

Posten. Vi studerade artiklarna på utrikessidorna under en vecka åren 2002, 2007 och 2012 utifrån 

följande utgångspunkter: Varifrån kommer utrikesnyheterna rent geografiskt? Hur mycket material 

kommer från tidningarnas egna korrespondenter respektive hur mycket köps in från nyhetsbyråerna? 

 

För att besvara frågeställningarna gjorde vi en kvantitativ innehållsanalys av 785 utrikesartiklar i de tre 

tidningarna. Som komplement har vi även gjort en kvalitativ intervjustudie med medarbetare på 

respektive tidning och TT.  

 

Vi stödjer oss bland andra av medieforskaren Ulf Hannerz teori om att vissa delar av världen försvinner 

ur rapporteringen medan andra delar blir överbevakade. Vi har kommit fram till att det finns en 

nyhetsskugga över Sydamerika samt att Mellanöstern och USA är överbevakade. Materialet på 

utrikessidorna i de tre tidningarna vi har undersökt har minskat stadigt.  

 

 

Nyckelord: globalisering, morgontidningar, nyhetsbyråer, nyhetsskugga, utrikeskorrespondenter, 

utrikesmaterial, utrikesrapportering, överbevakning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fakta om studien: 

I studien ingår Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet och Göteborgsposten. Artiklarna 

studerades under en utvald vecka under åren 

2002, 2007 och 2012. Frågeställningarna 

besvarades genom en kvantitativ innehållsanalys 

av 785 utrikesartiklar, där vi tittade på bland 

annat på artikelns längd, om den är 

egenproducerad eller tagen från nyhetsbyråer och 

vilka delar av världen nyheterna kommer från. 

Som komplement gjorde vi intervjuer med 

medarbetare på respektive tidning och TT. 

Nyhetsskuggan över Sydamerika leder till kunskapsluckor  
Sydamerika faller bort ur utrikesrapporteringen och mängden utrikesmaterial minskar. Det visar 

vår studie av tre svenska morgontidningar. – Sydamerika har hamnat i extrem nyhetsskugga och 

är inte så spännande längre, säger Niklas Kierkegaard, utrikeschef på Svenska Dagbladet.  

 

Världen har aldrig varit så globaliserad som nu. I dag sprids händelser direkt över landsgränser via nätet 

och det är lättare att resa. I en tid då världsmedborgarna tycks stå närmare varandra än någonsin, 

krymper ändå utrikesrapporteringen. Vår studie visar att antalet utrikesartiklar har minskat stadigt under 

de senaste tio åren och att vissa länders bevakning helt faller bort ur det journalistiska synfältet.  

 

– Det beror på en kombination av att vi har minskat utrymme och ett annat sätt att jobba, där utrymmet i 

tidningen varierar, säger Peter Andersén, utrikeschef på Göteborgsposten.  

 

Dagens utrikesrapportering är centrerad till Europa och USA. Sydamerika utgör knappt fem procent av 

artiklarna på utrikessidorna som vi undersökt. Vi anser att utrikesjournalistiken är betydelsefull för att vi 

ska förstå varandra och den värld vi lever i. Det är även viktigt att ha utrikeskorrespondenter utplacerade 

i världen för att få vittnen till händelser. Värdefull rapportering i form av intryck, så som dofter, ljud och 

stämningar, kan bara beskrivas av en person som är på plats.  

 

– Risken med att vissa länder försvinner från rapporteringen är att det blir en skev bild av världen, säger 

Mia Holmgren, utrikesreporter på Dagens Nyheter.  

 

Om det blir en lucka i rapporteringen så tror vi att det även uppstår en kunskapslucka hos läsarna, vilket 

kan leda till att landet ”glöms bort”. En ond cirkel uppstår, där en minskad rapportering resulterar i ett 

minskat intresse och omvänt. Vår studie bidrar med kunskap om utrikesrapporteringen, som vi anser bör 

prioriteras. Studiens resultat kan även öka förståelsen för utrikesjournalistiken i ett större perspektiv.  

  
 

 Text och foto:  

Micaela Toresson och Hanna Österberg  

 
Niklas Kierkegaard, utrikeschef på Svenska Dagbladet.  
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1. Inledning  

– Jag hade skrivit flera artiklar om Kashmir utan att ens ha varit där. Jag läste på och såg till att jag 

kunde skriva om konflikten. Jag hade mycket kontakt med journalister i Indien och i områdena runt 

omkring. Men när jag kom till Kashmir och kunde rapportera på plats, var det en ”aha”-upplevelse. 

Jag visste ju ungefär hur det skulle vara, men allting föll på plats. Jag kunde prata med folk på gatorna 

och förmedla en närvarokänsla. 

Mia Holmgren, utrikesreporter på DN sedan 2000.  

 

I en allt mer globaliserad värld kan man tro att även utrikesjournalistiken växer. I takt med att vi reser 

mer har avstånden mellan världsmedborgarna blivit kortare. Trots närheten till resten av världen i form 

av bland annat internetkommunikation så krymper utrikesrapporteringen som skildrar den.
1
  

 

I dag, 2012, är vi världsmedborgare närmare varandra än vi någonsin varit. Under årtionden har 

globaliseringen
2
 fått en allt större betydelse för att vi ska förstå varandra och den värld vi lever i. Vi 

reser som aldrig förr och internet har medfört att vi kan skaffa oss den information vi vill, när vi vill. 

Den svenske medieforskaren och antropologen Ulf Hannerz konstaterar att trots den intensiva 

globaliseringen, minskar flödet av utrikesnyheter. Nu för tiden är världen en ganska tyst plats.
3
 

 

Hur många svenskar vet egentligen vilka krig som pågått i territoriet Kashmir, som delas mellan Indien 

och Pakistan? Den traditionella utrikesrapporteringen, med fasta utrikeskorrespondenter stationerade i 

de länder de rapporterar om, har förändrats. Korrespondenter ersätts med stringrar
4
 och reportrar 

stationerade på hemmaredaktionen. Enligt Mia Holmgren, utrikesreporter på Dagens Nyheter (DN), blir 

konsekvenserna att komplicerade konflikter, likt den i Kashmir, inte har samma förutsättningar att bli 

bevakade. Vi vill se vilka delar av världen som blir mer eller mindre bevakade och försöka ta reda på 

vad det kan bero på. 

 

                                                 
1
 Sambrook, Are Foreign Correspondents Redundant? - The changing face of international news, 66 och 95. 

2
 Definition på sidan 12.  

3
 Hannerz, Foreign News – Exploring the world of foreign correspondents , 25.  

4
 Definition på sidan 13. 
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En rapport gjord av Sveriges Radio (SR) visar på en nedgång av antalet utrikesreportrar, både 

internationellt och nationellt.
5
 Papperstidningen har en osäker framtid och i takt med nedskärningar och 

ett mer begränsat utrymme har utrikesrapporteringen helt andra förutsättningar i dag. Dock finns det en 

motsatt tendens att konkurrensen från tv, radio och internet istället har medfört att tryckt media övergått 

till att fokusera på bakgrunden till händelser. De bidrar med analys till skeenden och blir istället en 

fördjupning. 
6
 

 

Vi anser att utrikesjournalistiken är en viktig del för att förstå världen vi lever i och den därför borde 

prioriteras. SR konstaterar i sin rapport att i takt med de senaste årens stora händelser utomlands (Utöya, 

Fukushima och den Arabiska våren exempelvis) ökar betydelsen av utrikesjournalistiken. För att läsarna 

hemma Sverige ska förstå händelser utomlands krävs en tydlig rapportering.
7
 

 

Den brittiske journalistprofessorn Richard Sambrook lyfter också värdet av utrikesjournalistiken och 

dess betydelse för att människor ska förstå varandra i vår globala värld. Han argumenterar för att en 

krympande internationell nyhetsbevakning kan få en skadlig social påverkan på människor, om 

utrikesjournalistiken inte är informativ och kulturellt medveten. 
8
 

 

Generellt är journalistik en av byggstenarna till en fungerande demokrati. Överallt finns historier som 

behöver berättas. Artiklarna på utrikessidorna i den tryckta morgontidningen når ut till läsarna dagligen, 

utan att de själva aktivt måste söka upp informationen. Därför menar vi att innehållet på utrikessidorna 

har ett stort värde och i stor utsträckning påverkar vad läsarna känner till om världen.  

 

I vår uppsats försöker vi ta reda på hur mycket utrymme som ges åt utrikesrapporteringen i dag och hur 

det har sett ut de senaste tio åren. Med utrymme menar vi antalet artiklar och deras längd. Vi anser att ju 

fler och längre artiklar som produceras, desto bredare kunskap får läsaren om omvärlden. Vi vill studera 

hur fördelningen av artiklar ser ut rent geografiskt men också om nyheterna kommer från nyhetsbyråer 

eller tidningens egen redaktion. Den geografiska fördelningen visar vilka delar av världen som blir 

                                                 
5 Benkö, Svegfors, Journalistik 3.0 – Medieormen ömsar skinn: Vi lever i världen men rapporterar om grannskapet. Sveriges 

radios underlagsrapport från 2011, 10. 
6
 Ibid, 32  

7 Ibid, 3-4.  
8 Sambrook, Are Foreign Correspondents Redundant? - The changing face of international news, 66 och 95.  
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rapporterade och vilken kunskap som blir tillgänglig för läsaren. Artiklarnas ursprung är intressant för 

att se hur många nyheter som tas direkt från nyhetsbyråer.  

 

2. Bakgrund  

I detta avsnitt redogör vi kort för bakgrundsmaterial som vi anser vara relevant för vår uppsats: den 

svenska utrikesrapporteringens historia, nyhetsbyråer, globalisering samt vilka av världen som riskerar 

att hamna i nyhetsskugga.  

 

2.1 Den svenska utrikesrapporteringens historia  

I vår tid har utrikeskorrespondentens uppdrag setts som farliga och privilegierade som kräver stor 

kompetens och därmed får hög status. Så har det emellertid inte alltid varit. I Sverige har det funnits 

utrikeskorrespondenter sedan 1860-talet, men då var de dåligt betalda
9
 och förr var det inte ovanligt att 

kvinnorna fick ansvara för utrikesrapporteringen. Ville man göra karriär sökte man sig bort från 

utrikesredaktionen. Men under de båda världskrigen ökade behovet av rapportering på plats från 

utlandet och synen på utrikesbevakningen förändrades. Plötsligt blev utrikesrapporteringen en 

betydelsefull del i nyhetsförmedlingen.
10

 

 

DN:s utrikesrapportering genom historien har beskrivits av medieforskaren Kristina Wallander.
11

 

Startskottet för första världskriget, skotten i Sarajevo 1914, rapporterades med hjälp av 

telegrammaterial. Drygt tio år senare, 1935, skildrades den franska regeringskrisen istället med hjälp av 

ett abonnemang på nyhetsbyrån United Press. 1964 hade utrikesrapporteringen på allvar tagit ett kliv 

framåt, och avsättningen av den sovjetiske ledaren Chrusjtjov bevakades av DN:s egen 

Moskvakorrespondent. Med radions guldålder, under 50- och 60-talen, ökade statusen ytterligare och 

reportrarna kunde beskriva skeenden som inträffade långt från Sverige, så att de svenska lyssnarna 

kunde sätta sig in i situationen. Under 1990-talet har händelser ofta bevakats av både en korrespondent, 

som kan vara redaktionens egen eller jobba mer på frilansbasis, och/eller en reporter på den egna 

hemmaredaktionen. 
12

 

 

                                                 
9
 Johannesson, Passet i handen, ögat på världen, 1-2. 

10
 Djerf-Pierre, Journalistikens kön. Fältet struktur och logik under 1900-talet, 32.  

11 Wallander, Nyhetstextens förvandlingar: fyra nyhetsberättelser i Dagens Nyheter 1914-1993.  
12

 Johannesson, Passet i handen, ögat på världen, 1-2. 
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2.2 De svenska och de internationella nyhetsbyråerna 

År 1866 grundade Alfred Fich Sveriges första nyhetsbyrå, Svenska Telegrambyrån. Byrån var den 

dominerande under ett halvt sekel och förmedlade nyheter, annonser och illustrationer. Sedan 

efterkrigstiden har Tidningarnas Telegrambyrå (TT) varit den största nyhetsbyrån i Sverige
13 

som 

svenska medier hämtar mycket av sin information ifrån.
14

  

 

TT får i sin tur mycket material från de stora internationella nyhetsbyråerna, amerikanska Associated 

Press (AP), brittiska Reuters och franska Agence France-Presse (AFP), som de sedan använder och gör 

om till en svensk version.
15

 Eftersom TT är den största nyhetsbyrån i Sverige påverkar TT därmed 

nyhetsagendan mer än något annat med sina värderingar och urval.
16 Byrån ägs kooperativt av svenska 

dagstidningar och några av ägarna är bland andra Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Stampen, Expressen, 

Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet och NT Media.
17

  

 

De internationella nyhetsbyråerna växte fram parallellt med industrialismen under 1800-talet, då snabb 

information till ett bra pris efterfrågades. Telegrafsystemets utveckling var en av flera förutsättningar för 

att nyhetsbyråmarknaden skulle kunna utvecklas. Omkring 1850 grundades de första nyhetsbyråerna i 

de ledande länderna i Europa samt USA.
18  

 

Nyhetsbyråernas främsta uppgift har varit att producera nyhetsmaterial som köps upp av tidningar och 

lokal media. Medieföretag har varit beroende av nyhetsbyråerna sedan 1970-talet. Utöver dagens tre 

ledande byråer AP, AFP och Reuters, fanns även amerikanska UPI och sovjetunionens Tass. 

Tillsammans var nyhetsbyråerna fullständigt överlägsna på marknaden. Med drygt 500 kontor, 4300 

korrespondenter och medarbetare i 120 länder så hade de hela nyhetsmarknaden under sina fötter.
19

 

 

Medieföretagen på nationell nivå har varit en förutsättning för att de internationella nyhetsbyråernas 

vara eller icke vara. På samma sätt är de nationella byråerna beroende av de internationella. Hos de 

                                                 
13

 Wallin, Utlandsbilden i landsortspressen: före, under och efter kampen mellan TT och FLT, 134-137. 
14

 Häger, Reporter, 424. 
15

 Ibid, 108. 
16

 Ibid, 107. 
17

 Om TT: styrelse och ägare. 
18

 Carlsson, Frågan om en ny internationell informationsordning: en studie i internationell mediepolitik, 65. 
19

 Ibid, 58-59. 
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nationella byråerna finns i sin tur en fast och trogen kundkrets som regelbundet köper material. På så 

sätt är alla beroende av varandra i kedjan.
20

 

 

I dag ligger de tre stora nyhetsbyråerna långt före när det gäller att täcka världen.
21 

Nu för tiden fungerar 

nyhetsbyråerna som multimediaföretag där satelliter används för överföringar och kommunikation. 

Byråerna har alltid legat i framkant när det gäller att utveckla och använda sig av ny teknik, vilket har 

medfört att byråerna haft en viktig roll i globaliseringsprocessen. Exempelvis har nyhetsbyråerna själva 

varit aktiva i utvecklandet av exempelvis telefonnätverk,
22

finansiell nyhetsservice, TV och andra typer 

av rörlig bild. 
23

Just den finansiella delen av en nyhetsbyrå har enligt Boyd-Barrett och Rantanen blivit 

allt viktigare, eftersom den inte bara stöttar den generella nyhetsbevakningen utan även blir en källa av 

ekonomiskt stöd till själva byrån.
24

  

 

Medieforskarna Hjarvard och Paterson studerade nyhetsutbudet under 90-talet och konstaterade att det 

finns ett svagt intresse från medieföretagens sida att använda andra nyhetskällor än de stora 

nyhetsbyråerna. Nyhetsbyråerna kan därför i större utsträckning styra vad som blir nyheter.
25

 

 

2.3 Globalisering 

Det första mediet som medförde att nyheter fick en internationell spridning var radion, men det var först 

med televisionen som internationaliseringen tog fart på allvar. Via kabelnät och centralantenner kunde 

man på 1950-1960-talet ta emot sändningar från andra länder.
26

 Redan i början på 1960-talet menade 

den kanadensiske medieforskaren Marshall McLuhan att vi var på väg mot ett ”global village” som 

skulle innebära att vi i framtidens informationssamhälle skulle kunna ha kontakt med andra oavsett var 

vi bor.
27

 

 

                                                 
20

 Carlsson, Frågan om en ny internationell informationsordning: en studie i internationell mediepolitik, 59. Boyd-Barrett, 

Rantanen, The Globalization of News, 104. 
21

 Hannerz, Foreign News – Exploring the world of foreign correspondents, 41. Boyd-Barrett, Rantanen, The Globalization 

of News, 22. 
22

 Hannerz, Foreign News – Exploring the world of foreign correspondents, 32. 
23

 Ibid, 41. 
24

 Boyd-Barrett, Rantanen, The Globalization of News, 2-16. 
25

 Carlsson, Frågan om en ny internationell informationsordning: en studie i internationell mediepolitik, 205. 
26

 Hadenius, Weibull, Wadbring, Massmedier – Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, 240. 
27

 Ibid, 243. 
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Den internationella medieutvecklingen styr den svenska medieutvecklingen.
28

 Hadenius med flera anser 

att Norden är på väg att bli en gemensam mediemarknad.
29

 Flera nordiska medieföretag är exempel på 

detta. Scandinavian Broadcasting Corporation, SBS är ett internationellt mediebolag som äger radio- 

och tv-kanaler som visas i Sverige, bland andra Kanal 5 och Mix megapol.
30

 Den stora norska 

mediekoncernen Schibsted är ett annat exempel på ett internationellt bolag som finns på den svenska 

mediemarknaden. Schibstedkoncernen äger bland annat flera tidningar, sajter och produktionsbolag.
31

 

Det finns flera programidéer som fungerar nationellt och kopieras till andra länder till exempel Big 

brother, Så ska det låta, Idol och Bingolotto.
32

 En viktig faktor som påverkar globaliseringen är en 

utvecklad teknologi i form av satellitkanaler och internet. Mediekoncernerna är inte längre låsta till det 

egna landet utan kan sända ut sin information internationellt. I dag kan kanaler med internationell 

spridning föra samman människor som bor geografiskt utspridda över världen. Det kan vara till exempel 

via tv-program från hemlandet med modersmålet som huvudspråk.
33

  

 

2.4 De obevakade delarna av världen 

Man behöver inte ha något större journalistiskt intresse för att börja fundera på och ifrågasätta 

benämningen ”afrikakorrespondent”. Hur går det till när en enda person ska täcka upp en hel kontinent 

och ansvara för rapporteringen? Det var frågor som antropologiprofessorn Ulf Hannerz funderade på 

innan han gav sig in på forskningsområdet. Han konstaterar att den globala nyhetsrapporteringen bottnar 

i en ojämn fördelning. Ungefär 20-25 platser i världen har en större koncentration av utländska och 

internationella nyhetsföretag som tillsammans har en mer eller mindre konstant bevakning av platsen 

och dess omgivning. Majoriteten av dessa platser är huvudstäder eller världsmetropoler och ligger i 

antingen Europa eller Nordamerika, som exempelvis London, Paris, Rom, Berlin, Moskva, New York 

och Washington.  

 

I övriga världen finns det en betydligt glesare nyhetsbevakning där korrespondenterna har ansvar för 

stora områden. Vad blir konsekvenserna av prioriteringar och bortval på de platser som ”glöms bort”? 

                                                 
28

 Hadenius, Weibull, Wadbring, Massmedier – Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, 258. 
29

 Ibid, 259. 
30

 Om SBS: Vi tror att världen vore en bättre plats om alla fick en daglig dos enkel och okomplicerad underhållning. 
31

 Hadenius, Weibull, Wadbring, Massmedier – Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, 258. 
32

 Ibid, 262. 
33

 Ibid, 242-244. 



7 
 

Begreppet geojournalistik syftar på hur ett område blir rapporterat, och relationen mellan tid, plats och 

utrymme.
34

  

 

Hannerz anser att stora delar av världen försvinner ur det journalistiska synfältet på grund av att vissa 

områden är överbevakade. Under många år på 1990-talet kryllade det av utrikeskorrespondenter i 

Mellanöstern för att rapportera om Israel-Palestina konflikten.
35

 På samma sätt anser Hannerz att 

överbevakningen av valet i Sydafrika ledde till att majoriteten av världens utrikeskorrespondenter och 

nyhetsbyråer missade att folkmorden i Rwanda pågick i ett land på samma kontinent.
36

 En del av 

förklaringen till den bristande bevakningen kan enligt Hannerz vara att det saknas breda och djupare 

kunskaper hos korrespondenterna och byråerna. Utan välgrundade och självständiga nyhetsvärderingar 

kan istället nyhetsbyråerna sätta dagordningen och resultatet blir att den slentrianmässiga 

geojournalistiken kan ta över.
37

 

 

Ulla Carlsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, menar istället att orsaken till bristande 

bevakning kan vara att det finns en begränsad frihet för journalisterna i vissa områden. Den begränsade 

friheten beror både på säkerhet och att journalisterna känner sig mer bundna till att rapportera direkt från 

myndigheter. Då kan politiska och kommersiella faktorer vara anledningen till en knapphändig 

bevakning.
38

 En annan förklaring är att det helt enkelt är för kostsamt att ha stationerade 

utrikeskorrespondenter. Lösningen blir då att täcka utrikesbevakningen med byråmaterial, så kallade 

stringrar eller utrikeskorrespondenter stationerade på hemmaredaktionerna som är redo att rycka ut.
39

  

 

3. Syfte och frågeställningar 

 
Vi vill undersöka på vilket sätt utrikesrapporteringen har förändrats under de senaste tio åren bland 

annat utifrån följande utgångspunkter: Varifrån kommer utrikesnyheterna rent geografiskt? Hur mycket 

material kommer från tidningarnas egna korrespondenter? Hur mycket köps in från nyhetsbyråer? Vi 

vill även ta reda på varför tidningarna köper in färdigt material från nyhetsbyråer. Genom att göra tre 

nedslag; för tio år sedan, fem år sedan och i dag, ser vi förmodligen en förändring.  

                                                 
34

 Hannerz, Antropologi Journalistik - Om sätt att beskriva världen, 5-14. Rantanen, The Media and Globalization, 46. 
35

 Hannerz, Foreign News – Exploring the world of foreign correspondents, 186. 
36

 Ibid, 49. 
37

 Hannerz, Antropologi Journalistik - Om sätt att beskriva världen, 186. 
38

 Carlsson, Frågan om en ny internationell informationsordning: en studie i internationell mediepolitik, 75-76. 
39

 Boyd-Barrett, Rantanen, The Globalization of News, 52-53. 
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Vår studie bidrar med kunskap om utrikesrapporteringen, som vi anser bör prioriteras. Studiens resultat 

kan även öka förståelsen för utrikesjournalistikens betydelse i ett större perspektiv där vi alla ses som 

världsmedborgare.  

 

3.1 Frågeställningar 

Hur såg utrikesrapporteringen ut under en vecka i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-

Posten för tio år sedan (2002), fem år sedan (2007) och i dag (2012)?  

 

 Hur många utrikesartiklar producerar tidningarna? 

 Vilka delar av världen rapporteras det om?  

 Hur mycket utrikesmaterial köps in från nyhetsbyråer, respektive produceras hos den egna 

tidningen? 

 

4. Definitioner av begrepp 

I vår uppsats har vi använt oss av följande begrepp. Vi har gjort våra egna definitioner av vissa begrepp, 

samt använt oss av en del mer etablerade i kombination med nyare benämningar från andra forskare.  

 

Fallskärmsjournalist: En korrespondent som snabbt rycker ut till kris- eller krigsdrabbade områden i 

olika delar av världen. Journalisten gör ett snabbt nedslag och behöver inte ha någon tidigare koppling 

till landet.  

 

Fast utrikeskorrespondent: Journalist som har en anställning hos ett svenskt medieföretag och är 

stationerad i det land korrespondenten rapporterar ifrån. Kan även rapportera ifrån närliggande länder 

vid behov. 

 

Geojournalistik: Det journalistiska intresset styrs av den geografiska närheten i kombination med 

ekonomiska och politiska intressen. Händelser som sker långt borta och inte har någon egentlig 

betydelse för det egna landet får mindre uppmärksamhet.
40

  

 

                                                 
40

 Hannerz, Antropologi Journalistik - Om sätt att beskriva världen, 5-14. Rantanen, The Media and Globalization, 46. 
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Globalisering: Förändringsprocess som gör att stater och samhällen över hela jorden knyts samman i 

ömsesidiga beroendeförhållanden. Till exempel köper människor över hela världen samma sorts varor, 

lyssnar på samma musik och ser på samma tv-kanaler. Internet och resor gör att människor får mer 

kontakt med andra och identifierar sig lättare med en internationell grupp än med den egna 

befolkningen.
41

 

 

Nyhetsbyrå: Medieföretag som bevakar delar av världen och förmedlar nyheter till sina abonnenter, 

exempelvis TT och AP.
42

  

 

Reporter på hemmaredaktionen: Utrikesreportrar som huvudsakligen är stationerade på 

hemmaredaktionen men som även kan åka iväg på kortare uppdrag.  

 

Stringer: En frilansande reporter som medieföretag använder sig av i olika utsträckning. Reportrarnas 

avtal kan skilja sig åt individuellt.  

 

Över- och underbevakning: Förstärkt eller försvagad bevakning sett till landets yta och folkmängd. 
43

 

 

5. Teori 

I vår studie har vi använt oss av teorier som vi anser kan kopplas till vår uppsats. Vi har en hypotes om 

att utrikesrapporteringen har minskat de senaste tio åren och därför använder vi oss av tidigare forskning 

som pekar på samma resultat. Vi använder oss av en rapport från SR, som visar att utrikesrapporteringen 

i världen sjunker och att korrespondenterna blir färre.  Denna rapport använder vi för att luta oss mot för 

att se om vi kommer fram till samma sak. För att försöka hitta en förklaring till varför det finns olika 

mycket rapportering från olika delar av världen använder vi oss dessutom av ”Vi och dom”-teorin som 

går ut på att läsarna gärna vill identifiera sig med nyhetshändelsen eller landet som det rapporteras ifrån. 

Den sistnämnda teorin handlar helt enkelt om nyhetsvärdering. Vi har även med tidigare forskning om 

vad som blir en nyhet för att koppla det till vilka ämnen som det rapporteras om. I vår studie har vi 

använt oss av Boyd-Barrett, Hannerz, Carlsson med flera eftersom vi anser att deras forskning är mest 

relevant för vår uppsats gällande utrikesrapporteringens förändring.  

                                                 
41

 Nationalencyklopedin, sökord globalisering. 
42

 Häger, Reporter, 422. 
43

 Ågren, En studie av SVT Rapports utrikesnyheters förmedlade världsbild, 13. 
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De olika journalistikforskarna och deras forskning skiljer sig åt. Hannerz är exempelvis antropolog och 

intresserar sig specifikt för människan och hur vi kommunicerar med varandra. Vi har funnit en hel del 

studier på området utrikesjournalistik, men färre som berör hur utrikesrapporteringen sett ut de senaste 

åren. Journalistprofessorn Richard Sambrook har skrivit en utförlig rapport om utrikesjournalistikens 

transformering i nutid, vilket vi återkommer till. Nedan följer en ingående beskrivning av de teorier som 

vi har använt oss av. 

 

5.1 Reduceringen av utrikeskorrespondenter 

De svenska tidningarna som vi har valt att undersöka sköter sin utrikesrapportering på olika sätt. 

Tidigare hade tidningarna i vår studie traditionella utrikeskorrespondenter i större utsträckning, men 

över tid har förutsättningarna förändrats. Under 2000-talet har tidningarna mer och mer övergått från 

traditionella korrespondenter till att använda sig av stringrar. En svensk utrikeskorrespondent kostar fyra 

till fem gånger så mycket för medieföretaget som en hemmabaserad reporter. 
44

 

 

Journalistprofessorn och före detta BBC-journalisten Richard Sambrook frågar sig om 

utrikeskorrespondenterna i själva verket är överflödiga i dagens utrikesjournalistik. I sin rapport från 

2010 konstaterar han att i takt med att antalet utrikeskorrespondenter reduceras i de västerländska 

medieföretagen, så minskar även antalet utrikesartiklar. Han menar att det är ett västerländskt fenomen, 

eftersom bland annat Asien fortfarande expanderar sina medieföretag på grund av en stark ekonomisk 

tillväxt. Sambrook fastslår tre faktorer som påverkar den pågående transformeringen av 

utrikesjournalistiken: globalisering, ekonomi och teknologi. 
45

 

 

Cilla Benkö och Mats Svegfors på SR menar att den amerikanska utrikesrapporteringen befinner sig i en 

nedåtgående spiral.
46

 Enligt en rapport från American Journalism Review från 2011 har 20 tidningar och 

medieföretag i USA lagt ned hela sin korrespondentverksamhet sedan 2003. På de åtta åren har antalet 

utrikeskorrespondenter sjunkit med en tredjedel, från 307 (2003) till 234 (2011). I de 234 

korrespondenterna inkluderas även medarbetare anställda på nyhetsbyråer och kontraktsanställda, vilket 

                                                 
44 Benkö, Svegfors, Journalistik 3.0 – Medieormen ömsar skinn: Vi lever i världen men rapporterar om grannskapet. 

Sveriges radios underlagsrapport från 2011, 9-10.  
45 Sambrook, Are Foreign Correspondents Redundant? - The changing face of international news, 1-6.  
46

 Benkö, Svegfors, Journalistik 3.0 – Medieormen ömsar skinn: Vi lever i världen men rapporterar om grannskapet. 

Sveriges radios underlagsrapport från 2011, 9-10 
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inte inkluderas i de 307 korrespondenterna. Om bara de fast anställda räknas skulle minskningen i själva 

verket vara kraftigare.
47

 

 

5.2 Närhet och identifikation 

Medieforskarna Galtung och Ruge konstaterar att både den geografiska och den mer känslomässiga 

närheten till ett visst land påverkar om det blir bevakat eller inte.
48

 Begreppet har kommit att kallas 

geojournalistik, ursprungligen myntat av Karl Steinick.
49

 Som exempel ger antropologen och 

medieforskaren Ulf Hannerz en anledning till att det funnits en medieskugga över afrikanska länder är 

att Sverige inte har någon historisk eller kulturell koppling dit, vilket exempelvis det gamla kolonilandet 

Frankrike har. De franska mediekonsumenterna förväntar sig därför en viss rapportering från Afrika, 

vilket inte svenskar gör på samma sätt. 
50

 Påståendet att Sverige inte har någon koppling till Afrika 

motsätts dock av att Sverige är ett av de länder i världen som ger mest humanitärt bistånd per capita. 

Sverige gav 830 miljoner i bistånd till Somalia, Kenya, Etiopien och Eritrea under 2011.
51

 Det finns ett 

mänskligt intresse för kontinenten, men det mediala intresset är svagt. När inget nytt händer, eller det 

som händer bara fortsätter att hända, så får lokala stringrar och frilansbevakning ta vid.
52

 

  

Forskarna Leonor Camauër och Stig Arne Nohrstedt är inne på samma spår och har en liknande ”vi och 

dom”-teori. Den går ut på att man inom utrikesrapportering gärna vill kunna identifiera sig. 

Krigsjournalistiken är ett exempel där man utgår från ett västerländskt och amerikanskt perspektiv där 

den sidan, enligt forskarna, prioriteras som ”mer värdig”.
53

 

 

5.3 Vad blir en nyhet?  

Raden av medieforskare som studerat nyhetsvärdering har varit lång, men Galtung och Ruges studie ses 

som den första på området. Mycket har visserligen hänt på området sedan 1965, men vi väljer ändå att 

referera till studien eftersom vi anser att deras grundhypoteser än i dag kan appliceras på 

utrikesbevakningen. De norska forskarna tog fram tolv faktorer för vad som styr nyhetsvärderingen, och 

utifrån de faktorerna härleddes fyra hypoteser:  

                                                 
47

 Kumar, Foreign Correspondents: Who Covers What. 
48

 Galtung, Ruge, The Structure of Foreign News, 75-80. 
49

 Hannerz, Antropologi Journalistik - Om sätt att beskriva världen, 13. 
50

 Ibid, 190-191. 
51 Utrikesdepartementet, Sveriges stöd till krisen på Afrikas horn. 
52

 Hannerz, Antropologi Journalistik - Om sätt att beskriva världen, 190-191. 
53

 Camauër, Nohrstedt, Mediernas Vi och Dom. Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. 
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 “The more distant the nation, the higher the tendency to report elite action.” 

Ju längre bort nationen ligger, desto större måste händelsen vara för att bli rapporterad. Närheten till en 

nation rent geografiskt har betydelse för om man identifierar sig med nationen. 

 

 “The lower the rank of the person, the more negative the event.” 

Ju lägre rang en person har, desto mer negativ ses händelsen som. Elitpersoner och ledare blir ofta 

citerade och får därmed komma till tals med sin åsikt. Det finns ett samband mellan en persons rang och 

hur frekvent personen i fråga blir citerad. En person som syns mer i media får högre igenkänningsfaktor 

vilket kan gynna personen.  

 

 “The more distant the nation, the more negative the event.” 

En negativ händelse blir oftare en nyhet än en positiv. Om landet ligger på ett längre geografiskt avstånd 

från det egna landet, är risken större att nyheten beskrivs som mer negativ.  

 

 “The more culturally distant the theater, the more relevant must the event appear to be.” 

Om det kulturella avståndet är långt måste själva händelsen vara så pass relevant att den väger upp 

avståndet.
54

 

 

Medieforskaren Håkan Hvitfelt fortsatte på samma spår som Galtung och Ruge och har tagit fram en 

modell för vad som värderas som en nyhet. Några av Hvitfelts faktorer som kan kopplas till vår uppsats 

är att sannolikheten för att en nyhet ska rapporteras ökar om det geografiska och kulturella avståndet är 

kort. Om dessutom nyheten beskrivs tillräckligt enkelt och handlar om till exempel politik är chansen 

för att den ska publiceras större.
55

 Dessa faktorer har bland annat varit till stöd för oss när vi jämfört 

vilka världsdelar som blir rapporterade eller inte. 

 

 

 

                                                 
54

 Galtung, Ruge, The Structure of Foreign News, 75-80. 
55

 Hvitfelt, På första sidan: en studie i nyhetsvärdering, 215. 
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6. Metod 

För att studera tidningarnas utrikesrapportering använde vi oss av både en kvantitativ innehållsanalys 

och en kvalitativ intervjustudie. Resultatet från den kvantitativa undersökningen utgör grunden för den 

kvalitativa intervjuundersökningen. 

 

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Vår hypotes är att det skett en ganska stor mängdmässig förändring inom utrikesrapporteringen bara de 

senaste tio åren. Därför valde vi att göra tre nedslag i tiden. Vi använde oss av kvantitativ 

innehållsanalys som är en studie som baseras på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter från en 

större mängd material. Vid ett större undersökningsmaterial kan man analysera uppgifterna med siffror. 

Metoden används främst för att ta reda på olika kategoriers frekvens, det vill säga hur ofta de 

förekommer, samt vilket utrymme det får.
56

 Vi började med att göra en större kvantitativ undersökning 

av 785 artiklar på utrikessidorna i tre svenska dagstidningar. 

 

Vi valde att undersöka tidningarna DN, SvD och GP, eftersom de är Sveriges tre största, rikstäckande 

morgontidningar. Tidningarna har dessutom haft utrikesbevakning under en längre tid. Huvudsyftet med 

undersökningen var att se på utrikesbevakningens förändring, sett till artiklarnas antal. På grund av den 

begränsade tiden för uppsatsens genomförande, valde vi att avgränsa oss till att bara studera artiklarnas 

antal och inte den totala textmassan i förhållande till helheten. Om vi skulle ha studerat utrikesmaterialet 

procentuellt sett till tidningens helhet, skulle det bli för mycket material att hantera. Därför valde vi 

istället att undersöka den absoluta minskningen.  

 

Vi gjorde våra nedslag under en oktobervecka. Veckorna valdes slumpvis, utan att vi kände till någon 

speciell händelse som inträffade under perioden. Vi valde att undersöka tidningarnas utrikessidor under 

en tioårsperiod med fem år mellan varje nedslag. Åren vi valde att undersöka är 2002, 2007 och 2012. 

 

För att se på utrikesbevakningens förändring under vår valda period använde vi oss av ett antal variabler 

som vi tittade på i varje artikel. En variabel är egenskaper som registreras hos materialet i en kvantitativ 
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studie, ett exempel från vår studie är artikelns längd eller artikelns ursprung.
57

 Variablerna togs fram 

genom en testkodning i Mediearkivet (Retriever Research) av 79 artiklar, en oktobervecka i GP 2005. 

 

Utrikesmaterialet från veckorna vi valde gick vi sedan igenom i mikrofilmsarkivet på Kungliga 

biblioteket. Nedan har vi listat vad vi tittade på i varje artikel. 

 

Ursprung: Källan till artikeln, till exempel eget material eller material från nyhetsbyrå. 

Längd: Uppskattning av antal ord i artikeln där 0-350 motsvarar en kort artikel, 350-600 motsvarar en 

mellanlång artikel och över 600 ord motsvarar en lång artikel. Vi har inte räknat med bilder. 

Pratminus: Om artikeln innehöll direktcitat i form av pratminus eller inte. 

Land: Vi ville kartlägga från vilka länder utrikesnyheterna kom. 

Världsdel: Vi ville även se från vilken del av världen nyheterna kom för att få en bättre översikt. 

Världsdelarna har vi delat in efter sina naturliga kontinentsgränser som syns i bilden på nästa sida. 

Undantagsvis har vi räknat Ryssland och Turkiet som Europa. I vår undersökning räknas dessutom 

Mellanöstern som Asien och Mexiko som Nordamerika. Om flera världsdelar nämns ungefär lika 

mycket i en artikel har vi kategoriserat den under ”blandat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

Bild 1: Karta över världsdelarna som vi utgått ifrån i den kvantitativa undersökningen.
 58
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58
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Ämneskategori: Med hjälp av testkodningen tog vi fram tolv ämneskategorier som var vanligast 

förekommande och relevanta för vår undersökning. För att antalet kategorier skulle vara hanterbart satte 

vi även ihop några ämnen i samma grupp.  

 

1. Brott: Artikelns ämne är i huvudsak brott, straff eller drogrelaterat, exempelvis domar.  

2. Terrorism: Där det förutom våld och oroligheter även uttalat handlar om terrorism eller 

självmordsbombare.  

3. Naturkatastrofer: Exempelvis extrema väder, översvämningar samt bränder som uttalat beror på torka.  

4. Politik: Artiklar där politiska samtal och relationer samt val varit huvudämnet.  

5. Krig: Exempelvis explosioner, våld, oroligheter, strider samt konflikter som inte ännu brutit ut i krig.  

6. EU: Artiklar där det uttalat handlar om EU och unionens arbete i olika frågor och länder.  

7. Kultur: Artiklar relaterade till kultur, livsstil, hälsa och religion samt alla artiklar rörande Nobelpris.  

8. FN: Ämnet är i huvudsak människors rättigheter, fredsförhandlingar eller FN:s övriga arbete i 

världen.  

9. Miljö: Miljörelaterade ämnen men även allt med anknytning till natur och medicin.  

10. Flyktingfrågor: In- och utvandring men även människosmuggling och människohandel.  

11. Protester: Artiklar som i huvudsak handlar om protester eller demonstationer och inte bara politik.  

12. Övrigt: Ämnen som varit svåra eller irrelevanta att kategorisera eller handlar om flera ämnen. 

Exempelvis olyckor, ekonomi, teknik och kärnvapen.  

 

Se bilaga 1 för fullständigt kodschema med samtliga variabler. Kodmaterialet i sin helhet finns hos 

författarna.  

 

6.2 Kvalitativ intervjustudie 

Som komplement till den kvantitativa undersökningen valde vi även att göra en kvalitativ intervjustudie. 

Vid våra intervjuer använde vi oss av en informantundersökning där svarspersonerna används som 

källor.
 59 

Intervjuernas syfte var att svarspersonerna skulle kunna förklara några av våra frågeställningar 

och att vi skulle finna mönster i deras svar. Vi har utgått från en intervjuguide som vi framställt med 

förbestämda teman. Intervjuerna är tänkta att visa på hur utrikescheferna och tidningarna ser på 

                                                 
59
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utrikesbevakningen. Intervjuerna gjordes med medarbetare på DN, SvD och GP:s utrikesredaktioner för 

att få kommentarer till de resultat vi fick fram i den kvantitativa undersökningen. För att få en 

helhetsbild använde vi oss av både kvantitativ och kvalitativ metod. Intervjuerna är även tänkta att svara 

på hur utrikesrapporteringen har förändrats gällande antalet artiklar. Vi intervjuade dessutom 

utrikeschefen på TT, eftersom det är därifrån tidningarnas får stora delar av sitt material.
60

 

 

För fullständig intervjuguide se bilaga 2 och 3. Intervjuerna i sin helhet finns hos författarna.  

 

6.3 Resultatens förväntade giltighet 

Vi valde att göra intervjuer i första hand med utrikeschefer från de olika tidningarna som finns med i 

studien. Hos SvD och GP har vi intervjuat respektive utrikeschef, men hos DN blev vi hänvisade av 

utrikeschef Pia Skagermark att istället prata med Mia Holmgren som är utrikesreporter. Dessutom 

gjorde vi en intervju med utrikeschefen på TT för att få deras syn på utrikesbevakningens förändring de 

senaste tio åren. 

 

Eftersom vi gjort tre nedslag, en vecka per nedslag, under en tioårsperiod kan resultat ha blivit 

annorlunda om vi gjort en längre studie eller valt andra veckor. Vi visste inte på förhand vad som 

inträffade under våra utvalda veckor och valde inte att ta någon hänsyn till specifika händelser. Dock 

uppmärksammade vi att vissa större händelser fick mer utrymme, vilket kan ha påverkat vårt resultat. 

Dessa var exempelvis valet i USA 2012, självmordsbombaren i Finland och terrordådet på Bali 2002. 

Även fast vi inte kan dra några generella slutsatser så tycker vi, med tanke på vår begränsning, att ett 

resultat från det material som har gåtts igenom i den här studien går att utläsas. 

 

Studien skulle kunna ha bristande reliabilitet på grund av slump- eller slarvfel under datainsamlingen 

och databearbetningen. Vid intervjuerna skulle det eventuellt kunna vara missförstånd som ger ett 

felaktigt resultat. Eventuella etiska problem i sammanhanget skulle kunna vara att intervjupersonerna 

missuppfattat syftet med intervjun och uppsatsen och därmed inte gett de svar som förväntades. För att 

undvika detta har vi låtit alla intervjupersoner läsa igenom och godkänna sina egna citat. 
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Vid den kvantitativa undersökningen skulle det kunna finnas fel i samband med matematiska och 

statistiska beräkningar och hanteringen av programvaran. Även vid kodning av material skulle olika 

tolkningar kunna förvränga resultatet. För att undvika olika tolkningar har vi frekvent använt oss av att 

en person kodar artiklarna och den andra för in resultatet. Vi har dock inte hittat några felaktigheter och 

bedömer därför hittills studiens validitet och reliabilitet som god.
61

 

 

7. Resultat av kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa undersökningen av de tre dagstidningarna under tre nedslag gjordes för att få en 

överblick av tidningarnas utrikesrapportering. Rapporteringen i DN, SvD och GP liknar varandra till 

mängden artiklar och ämnen. Det som skiljer tidningarna åt är istället vilka nyheter de väljer att göra 

själva med egna korrespondenter. GP är den tidning som skiljer ut sig något från de andra två eftersom 

tidningen i högre grad använder sig av nyhetsbyråmaterial.  

 

7.1 Hur många utrikesartiklar har tidningarna?  

Sedan 2002 har antalet artiklar på utrikessidorna vid våra nedslag minskat. Det gäller både de enskilda 

tidningarna och materialet av DN, SvD och GP sammanlagt. 

 

 

Figur 1: Antalet artiklar per år, på utrikessidorna, i de tre tidningarna sammanlagt. 2002 var det 313 artiklar, 2007 var det 

282 artiklar och 2012 var det 190 artiklar. 
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 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, Metodpraktikan, 55-65. 
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7.2 Artiklarnas längd 

Under alla tre nedslagen dominerar antalet korta artiklar, det vill säga notismaterial, på utrikessidorna 

med cirka 50 procent. Antalet mellanlånga och långa artiklar ligger mellan 22 och 24 procent, förutom 

2007 då antalet långa artiklar låg på 27,7 procent. 

 

Figur 2: Fördelning av utrikesartiklarna efter längd i alla tidningar under de valda nedslagen. I vår studie har vi uppskattat 

antal ord i artiklarna där 0-350 ord motsvarar en kort artikel, 350-600 ord motsvarar en mellanlång artikel och över 600 ord 

motsvarar en lång artikel.  

 

 

Figur 3: Antalet artiklar per år och dess längd i de tre tidningarna sammanlagt. Korta artiklar dominerar i alla tre nedslagen 

och därefter är fördelningen av mellanlånga artiklar och långa artiklar jämn. 

 

n= 785 

n=785 
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7.3 Från vilka delar av världen kommer nyheterna? 

Rapporteringen från samtliga världsdelar har minskat, vilket beror på att det totala antalet utrikesartiklar 

har minskat. Diagrammet nedan visar att rapporteringen från Europa och Ryssland, som tidigare var 

dominerande i utrikesrapporteringen, har minskat med 50 procent från 2002 till 2012. Numera är 

nyheterna från Europa och Ryssland på samma nivå som rapporteringen från Asien och Mellanöstern. 

Oceanien är den världsdel som DN, SvD och GP rapporterar i särklass minst ifrån. Under våra tre 

nedslag skrevs det endast tre artiklar totalt från världsdelen. Den världsdel som det rapporteras näst 

minst ifrån är Sydamerika med 29 artiklar under samma period. Fördelningen av världsdelarna i de olika 

tidningarna skiljer sig inte nämnvärt åt. 

 

 

Figur 4: Fördelning av världsdelar under åren 2002,2007 och 2012 i DN, SvD och GP.  

n=785 
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Figur 5: Fördelningen av rapporteringen från olika världsdelar under alla tre nedslag och tidningar sammanlagt. 

 

I vår undersökning är USA det land som det rapporteras mest om, med ungefär 15 procent. Därefter 

följer gruppen blandat där flera länder förekommer i samma utrikesartikel. Övriga länder som det 

rapporteras relativt mycket om är Ryssland, Pakistan, Israel, Norge, Finland och Frankrike. 

Fördelningen mellan dessa länder är jämn, omkring tre till fem procent. 

Av världens 246 länder, där 195 räknas som självständiga, finns 92 länder representerade i vår 

undersökning.
62

 Länder som överhuvudtaget inte förekommer i vårt undersökningsmaterial återfinns 

mestadels i Afrika, till exempel Senegal, Gambia, Eritrea, Malawi, Burkina Faso och Benin.  

 

Figur 6: Staplarna visar i procent de sju vanligast förekommande länderna under de tre nedslagen.  
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7.4 Artiklarnas ursprung 

Enligt vår undersökning använder tidningarna sig mer av material från nyhetsbyråer än egenproducerat. 

Det syns även tydligt att det främst är nyheter från TT som används. Vid en sammanslagning av 

nyhetsbyråmaterialet framkom det att 55 procent kommer från byråer och 39 procent från tidningarnas 

egna material. DN och SvD producerar ungefär lika mycket eget material. GP sticker däremot ut och 

använder betydligt mer TT-nyheter än de andra. 

 

Figur 8: 55 procent av artiklarna kommer från nyhetsbyråer. I kategorin nyhetsbyråer ingår TT, AFP, Reuters och övriga, 

mindre byråer. Egenproducerat material uppgår till 39 procent av det totala antalet utrikesartiklar under de tre nedslagen i alla 

tidningarna.  

 

Figur 9: Fördelning av artiklarnas ursprung per nedslag. I kategorin nyhetsbyråer ingår TT, AFP, Reuters och övriga, mindre 

byråer. Under nedslaget 2012 har nyhetsbyråmaterialet sjunkit till nästan samma nivå som det egna materialet. 

n= 785 

n= 785 
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Figur 10: Fördelning av artiklarnas ursprung i studiens tidningar under de tre nedslagen. 

 

 

Figur 11: Artiklarnas ursprung uppdelat på de olika tidningarna. GP sticker ut och har betydligt mindre egenproducerat 

material än de två andra tidningarna. 

 

8. Resultat av kvalitativ intervjustudie 
 

I den här delen av studien har vi intervjuat medarbetare på de tre dagstidningarna samt TT.  

Intervjupersonerna samt tidningarna presenteras kort nedan. 

n=785 

n= 785 
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Niklas Kierkegaard var tidigare nyhetschef och därefter inrikeschef på Svenska Dagbladet. Sedan tre 

år tillbaka (2009) är han utrikeschef. Intervjuades 29/11-2012. 

Svenska Dagbladets utrikesredaktion består av fem hemmabaserade medarbetare, varav en är inriktad 

på Mellanöstern och en på bland annat Ryssland och Afghanistan. De samarbetar även med åtta stringrar 

som har fasta kontrakt och arvoden varje månad. De finns utplacerade i New York, Washington, 

Bryssel, Bonn, Bangkok, Kapstaden, Genève och Oslo. Dessutom har de en utrikeskorrespondent i Kina 

som bidrar med jämna mellanrum utan att ha något fast kontrakt. 

 

Svenska Dagbladet abonnerar på TT och AP. Vissa reportrar har dessutom tillgång till låst material 

beroende på inriktning och egna källor. 

 

Mia Holmgren har jobbat på Dagens Nyheter sedan 1991 och varit utrikesreporter sedan 2000. Hon har 

växlat mellan att ha varit redaktör och reporter, men i dag är hon utrikesreporter med inriktning på 

Mellanöstern. Intervjuades 10/12-2012. 

Dagens Nyheters utrikesredaktion består av sju medarbetare, varav två hemmabaserade reportrar, en 

inriktad på Mellanöstern och en på Ryssland. De har även korrespondenter placerade i Washington, 

Bryssel, London och Peking. Tidningen har ett samarbete med sex stringrar, på mer eller mindre fasta 

kontrakt, som finns utplacerade i New York, Jerusalem, Paris, Mexiko, Rom och Nairobi. De har även 

en medarbetare i Göteborg som täcker Oslo. Dessutom finns ett visst samarbete med norska 

Aftenposten, gällande Afghanistan och Pakistan samt Sydsvenskan gällande bevakningen av Danmark. 

Sedan oktober 2010 har DN en utrikesbilaga, DN Världen, med utrikesreportage. 

 

Dagens Nyheter abonnerar på TT och Reuters för att bland annat få notismaterial.  

 

Peter Andersén har jobbat på Göteborgs-Posten sedan 1977 och varit chef för utrikesavdelningen de 

senaste 20 åren. Intervjuades via telefon 3/12-2012. 

Göteborgs-Posten har fem utrikesmedarbetare på hemmaredaktionen, som består av redaktörer, 

krönikörer och reportrar. Tidningen har nio stringrar, utan fasta kontrakt. Däremot finns ett regelbundet 

samarbete. De finns utplacerade i Bryssel, Oslo, Moskva, Köpenhamn, Tel Aviv, Rio de Janeiro, New 

York, Warszawa och Bangkok. Antalet stringrar varierar mellan åtta och elva. 
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De abonnerar på TT och tar del av andra nyhetsbyråers material gratis på nätet. Tidigare abonnerade GP 

även på AP, men tjänsten ersattes av stringrar som redaktionen tyckte gav mer. 

 

Tomas Härenstam har varit reporter på TT sedan 2002 och är utrikeschef på nyhetsbyrån sedan 

årsskiftet 2011/2012. Intervjuades 5/12-2012. 

Tidningarnas Telegrambyrås utrikesredaktion består av tio personer, inklusive en korrespondent i 

Bryssel. Reportrarna är stationerade på hemmaredaktionen. Nyhetsbyrån har också ett samarbete med 

fyra till fem stringrar relativt regelbundet. De är stationerade i Hongkong, New York, Moskva och Buenos 

Aires. 

 

TT använder sig huvudsakligen av AFP, AP, Reuters och nordiska nyhetsbyråer.  

 

8.1 Varför har utrikesmaterialet minskat? 

Utrikeschefen Peter Andersén menar att tidningar över hela världen drar ner på sina korrespondenter och 

satsar mer på stringrar. Den bilden bekräftas av SR:s rapport som syftar på att utrikeskorrespondenter 

helt enkelt är för dyra, då de kostar fyra till fem gånger så mycket som en hemmabaserad reporter.
63

  

 

Samtliga intervjupersoner anser att deras redaktioner drar mer på enskilda utrikesnyheter i dag. En 

konsekvens av att redaktionerna koncentrerar sig på färre enskilda nyheter är att andra ramlar bort, säger 

Mia Holmgren på DN. Niklas Kierkegaard på SvD menar att minskningen av materialet bland annat kan 

bero på att hela tidningen är tunnare och innehåller mindre material. Dessutom menar han att layouten 

ser annorlunda ut i dag och att utrikesnyheterna hamnar på andra delar i tidningen än utrikessidorna. 

Peter Andersén på GP betonar dessutom att utrymmet varierar från dag till dag.  

 

– Vi väljer färre nyheter och satsar istället allt på ett kort. Startjobbet måste ta läsaren längre än vad 

man kan klicka sig till på nätet, säger Niklas Kierkegaard. 

 

Även om vårt resultat visar att utrikesnyheterna krymper, så har tidningarna i vår studie ändå lösningar 

till hur redaktionerna ska upprätthålla utrikesrapporteringen. Samtliga intervjuade är dessutom eniga om 

att redaktioner borde satsa mer på utrikesjournalistik. Nyckeln till en framtida utrikesbevakning är enligt 
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 Benkö, Svegfors, Journalistik 3.0 – Medieormen ömsar skinn: Vi lever i världen men rapporterar om grannskapet. 

Sveriges radios underlagsrapport från 2011, 9-10. 
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Peter Andersén en ekonomisk uthållighet och publicistisk tro. Han är inte orolig för 

utrikesrapporteringens existens, eftersom människor enligt honom alltid kommer att ha ett intresse för 

utrikesnyheter.  

 

På SvD tror man på en mer fördjupad utrikesjournalistik.  

 

– Jag tror att utrikesnyheterna behöver bli ännu mer analyserande och fokusera på bakgrund, istället 

för ”sex döda i Kabul”- nyheter. Det ska vara fördjupande, utan att vara nördigt. Vi borde satsa mer på 

utrikesbevakning eftersom vi kommer närmare varandra med globaliseringen. Jag tror att läsarna 

uppskattar utrikesnyheter och tycker därför att det är värt att satsa på, säger Niklas Kierkegaard. 

 

8.2 Vilka delar av världen rapporteras det om?  

I intervjuerna framkom det att det finns en risk att vissa delar av världen faller bort ur 

nyhetsrapporteringen. Peter Andersén menar att redaktionerna är medvetna om detta och har ett dåligt 

samvete. Han betonar dock att det inte bara gäller att bevaka en händelse för att den är viktig, utan att 

tidningen måste ha något nytt att berätta. Niklas Kierkegaard anser att nyhetsvärderingen avgör vad som 

blir rapporterat.  

 

– Det fungerar inte riktigt att ha en tro på att alla länder är lika värda när det kommer till 

nyhetsvärdering. Ibland får vi kritik för att inte rapportera från hela världen, men våra läsare måste 

kunna relatera till det som rapporteras och känna igen sig. Vi kan inte ta på oss det ansvaret, ibland 

blir det helt enkelt nyhetsskugga, säger Niklas Kierkegaard. 

 

Konsekvenserna av att vissa delar av världen försvinner i utrikesbevakningen kan vara allvarliga, menar 

Mia Holmgren. Hon anser att det kan leda till en skev bild av världen.  

 

– Svenskar förstår inte hur ”på gång” Indien är, likadant med Brasilien och Nigeria. Det beror dels på 

att svenska medier inte har någon relation till länderna och att det inte finns någon på plats med 

tillräcklig kunskap, säger Mia Holmgren. 
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I vår kvantitativa undersökning framkommer det att det som förut kallades ”nyhetsskuggan över Afrika” 

nu även ligger över Sydamerika. Den bilden bekräftas av samtliga intervjupersoner i den här studien. 

Mia Holmgren anser att det skrivs för lite om vissa områden som förtjänar en större bevakning. 

Samtidigt säger hon att det kan bero på att journalister har sina ingångna mönster som är svåra att ändra 

på. Niklas Kierkegaard har en förklaring till nyhetsskuggan över Sydamerika.  

 

– Sydamerika har hamnat i extrem nyhetsskugga och är inte så spännande längre. Tidigare var det 

diktatur och gerillor, nu händer det inte så mycket politiskt längre, säger Niklas Kierkegaard.  

 

Nu menar Niklas att det istället har varit större fokus på Mellanöstern under en längre tid på grund av 

den arabiska våren och att fler länder blir demokratier. Tomas Härenstam anser också att TT skriver mer 

om Mellanöstern än om Sydamerika, eftersom han menar att det speglar hur läsarnas intresse ser ut.  

 

För att ha en utrikesrapportering med en större bredd menar Mia Holmgren att journalisterna måste 

flytta fokus och vara medvetna om att världen förändras.  

 

– Det hade möjligen varit bättre att lägga större fokus på Kinas val av ny ledare istället för på det 

amerikanska valet. Om fem år kanske Kina kommer att ha större påverkan på världen än USA, säger 

Mia Holmgren.  

 

8.3 Vilka utrikesnyheter köps in respektive produceras?  

Flera av intervjupersonerna säger att det som krävs för att deras respektive tidning ska köpa in material 

är att artikeln innehåller närvaro, där en person varit på plats. För att göra artikeln intressant för läsarna 

ser tidningarna gärna att reportern pratat med vanligt folk på ”gatunivå”, som Niklas Kierkegaard kallar 

det.  

 

Inställningen till att köpa in frilansmaterial varierar mellan tidningarna i vår studie. SvD anser själva att 

de köper in relativt mycket material från frilans, medan Peter Andersén berättar att GP är mer 

sparsamma beroende på om budget ger utrymme eller inte. Tidningarna menar att de använder 

byråmaterial från TT främst till notiser. SvD menar att de även använder TT:s material när de inte har 

egna reportrar som är insatta i ämnet. 
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Som nyhetsbyrå anser sig TT ha en bra översikt över hur tidningarna köper in byråmaterial.   

 

– Jag upplever att det mest är regiontidningarna och Göteborgs-Posten som använder material från oss 

på TT, antingen i notisform eller så kallade fullformat-artiklar. Stockholmstidningarna använder också 

notismaterialet men producerar i större utsträckning egna nyheter, säger Tomas Härenstam. 

 

TT uppger i vår intervju att de i sin tur får sitt material från de tre stora nyhetsbyråerna, AP, AFP och 

Reuters. Det finns inget intresse från TT:s sida att samarbeta med några fler, mindre, byråer.  

 

– Det handlar om att ha en allmän känsla för nyhetsvärdering, alltså vad som är intressant för en 

svensk läsare. Vi väljer bort 90 procent, om inte mer, av allt material från andra nyhetsbyråer, säger 

Tomas Härenstam.  

 

Sammanfattningsvis har vi, genom intervjuerna, kommit fram till att utrikesjournalistik kostar pengar 

och att det måste satsas mer på utrikesnyheter för att det ska gå att hålla en hög kvalitet. Som förklaring 

till utrikesmaterialets minskning av antal artiklar ges av samtliga intervjupersoner att utrymmet i 

tidningen varierar. Eftersom att layouten har ändrats bland annat sedan övergången till tabloidformatet 

så har tidningarna överlag blivit tunnare. Dessutom menar tidningsmedarbetarna att antalet utrikessidor 

kan variera från dag till dag. Gällande nyhetsvärderingen råder det skilda meningar. Tidningarna menar 

att det är nyhetsvärderingen som näst intill helt och hållet styr varifrån de rapporterar och att de inte kan 

ta någon hänsyn till en ”rättvis” fördelning av rapportering från respektive land. Konsekvenserna 

resulterar i nyhetsskugga över vissa länder och kontinenter. 

 

9. Analys och diskussion 
 

I den här delen diskuterar och analyserar vi resultatet som har framkommit i vår studie. Vi går igenom 

de olika frågeställningarna i den ordningen som de framställs under rubriken ”Syfte och 

frågeställningar”.  

 

9.1 Hur många utrikesartiklar producerar tidningarna? 

Antalet utrikesartiklar på utrikessidorna har stadigt minskat på de tre tidningarna vi har undersökt. Det 

gäller både de enskilda tidningarna och materialet av DN, SvD och GP sammanlagt. Under den 
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tioårsperiod vi tittat på, så hade tidningarna 313 artiklar år 2002, 282 artiklar 2007 och 190 artiklar 

2012. Det innebär en minskning med nästan 40 procent. Dock är minskningen relativ, eftersom 

tidningarnas totala textmassa minskat. Detta beror bland annat på tidningarnas övergång till 

tabloidformat.  

 

I intervjuerna har utrikesmedarbetarna ggivit tänkbara förklaringar till varför materialet har minskat. 

Som exempel ges att utrymmet i tidningen minskat, eftersom hela den tryckta tidningen är tunnare. 

Andra förklaringar kan vara att layouten ser annorlunda ut samt att en del utrikesnyheter hos vissa 

tidningar hamnar i andra delar av tidningen, som till exempel näringsliv-delen.  

 

Övergången till tabloidformat gjorde att hela tidningens utrymme minskade och att tidningens utseende 

förändrades. Först ut av de tidningar vi har undersökt var SvD år 2000. Fyra år senare gjordes även DN 

och GP om till tabloidformat.
64

  

 

Vi ser ett samband mellan att hela tidningen blivit mindre och att utrikesnyheterna blivit färre. I 

intervjuerna framkom det att utrikessidornas utrymme varierar mycket och att det påverkar antalet 

artiklar. Minskningen kan gå i cykler. Eftersom vi bara har tittat på en vecka från varje nedslag så kan vi 

ha tittat på en vecka med minskat innehåll och missat följande vecka med en eventuell uppgång.  

 

Medarbetarna på tidningarna hävdar att de i dag satsar mer på en stor nyhet, istället för flera mindre. Det 

var även något vi lade märke till i den kvantitativa undersökningen. Vårt resultat visar att tidningarna i 

större grad har dragit in notisspalterna under de senaste fem åren.  

 

9.2 Vilka delar av världen rapporteras det om?  

I vår undersökning syns en tydlig förändring av världsdelarnas förekomst i utrikesbevakningen. För tio 

år sedan (2002) dominerade Europa, där Ryssland ingår. I dag är det istället en mer jämn fördelning 

mellan Europa och Asien.
65

 Det tror vi beror på att rapporteringen från Europa sjunkit och därmed 

lämnat utrymme åt Asien/Mellanöstern. En förklaring är att vi i vår undersökning räknat Mellanöstern 

till Asien. Även om rapporteringen från Asien som helhet ökat, så har inte rapporteringen från Kina som 
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 Framkom i intervjuer med medarbetare på SvD, DN och GP.  
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 Se figur 4 och 5 på sidan 23. 
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enskilt land ökat i vår studie. Totalt sett förekommer Kina bara 11 gånger i artiklar vi tittat på i vår 

studie, vilket kan jämföras med USA som förekommer i 115 artiklar.  

 

Sett till den kulturella och geografiska närheten är resultatet i den kvantitativa delen motsägelsefullt. I 

vår studie har rapporteringen från Europa minskat, trots att det är den världsdel vi ingår i. Därmed 

passar inte teorin om identifiering in på vårt resultat, men resultatet stöds istället av 

nyhetsvärderingsteorin.  

 

Alla tidningar i vår undersökning samt TT har antingen utrikeskorrespondenter eller stringrar i 

Mellanöstern. I och med det så rapporteras det frekvent därifrån. Anledningen till att Mellanöstern 

bevakats så pass flitigt i media beror på flera orsaker. Området har inte bara en biblisk historia som 

många känner till, utan är även en viktig ekonomisk källa på grund av att det finns olja i området. Detta i 

kombination med att strider pågått under årtionden har lett till en ständig rapportering från Mellanöstern 

under flera års tid. Enligt intervjupersonerna har det lett till en så kallad överbevakning. Mia Holmgren 

på DN menar till och med att svenska medier skriver för mycket om Mellanöstern och USA.  

I den kvantitativa undersökningen kom vi fram till att USA är det land som det rapporteras mest om.
66

 

En förklaring kan enligt oss vara att USA har och har haft en världsledande roll som påverkar mindre 

nationer. Det kan även bero på att vi lättare identifierar oss med andra västerländska länder.
67

  

Författaren och ekonomiprofessorn Klas Eklund konstaterar att en stormaktsposition inte betyder att 

landet automatiskt bevakas i större utsträckning. Han menar att allas ögon riktades mot USA under det 

amerikanska valet 2012, trots att Kina valde sin nya ledare samma vecka. Kina är världens mest 

befolkade land och världens näst största ekonomi. Landets snabba utveckling under 2000-talet har 

resulterat i att Kina nu har den största valutareserven och den största exporten. Valutafonden IMF spår 

att Kina redan omkring 2016-17 går om USA som världens största ekonomi. 
68

 Vi tycker att det riktas 

för lite uppmärksamhet mot Kina med tanke på vilken påverkan landet kommer ha på resten av världen i 

framtiden. Vi anser att svenskar, liksom övriga världsmedborgare, är beroende av bland annat Kinas 

export av varor. 
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 Se figur 6 på sidan 24. 
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 Camauër, Nohrstedt, Mediernas Vi och Dom. Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen.  
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 Eklund, Ingen supermakt är mäktigare än Kina. 
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Identifieringsteorin kan även vara en förklaring till varför vissa länder och världsdelar helt faller bort ur 

rapporteringen, exempelvis Sydamerika.  

I Elisabet Ågren uppsats konstaterar hon att det råder ett snedvridet förhållande mellan jordens 

befolkning och utrikeskorrespondenternas utplacering. Hon menar att stora länder sett till 

befolkningsmängd och yta, inte nödvändigtvis får stort utrymme i rapporteringen.
 69

 Vi drar paralleller 

från Ågren resonemang till vårt resultat där till exempel Sydamerika får litet utrymme i rapporteringen, 

trots kontinentens yta och befolkningsmängd. I våra intervjuer ger bland annat Niklas Kierkegaard en 

förklaring.  

 

– Sydamerika har hamnat i extrem nyhetsskugga och är inte så spännande längre. Tidigare var det 

diktatur och gerillor, nu händer det inte så mycket politiskt längre, säger Niklas Kierkegaard.  

 

Intervjupersonerna menar att nyhetsskuggan över Sydamerika dels beror på att det politiska läget är 

lugnare i dag och dels att medierna följer invanda mönster. Endast en av de tre tidningarna i vår studie 

ett samarbete med en stringer i Sydamerika. Studiens resultat tyder därmed på att spridningen av 

utrikeskorrespondenter i högsta grad påverkar vad som blir rapporterat.  

Ur ett nyhetsvärderingsperspektiv gör avsaknaden av konflikter att världsdelen försvinner från 

rapporteringen. Sydamerika har både ett geografiskt och kulturellt avstånd vilket kan göra att svenska 

läsare har svårt att relatera.  

Flera av de intervjuade menar att det finns en risk med att vissa delar av världen inte finns med i 

nyhetsrapporteringen. Om det blir en lucka i rapporteringen så uppstår även en kunskapslucka hos 

läsarna, vilket kan leda till att landet ”glöms bort”. En ond cirkel skapas, där en minskad rapportering 

resulterar i ett minskat intresse och omvänt. Trots konsekvenserna av en ojämn bevakning menar 

utrikescheferna att de inte har resurser till att täcka hela världen.  

Utrikeschefen på TT har en annan inställning, nämligen att aktivt få med nyheter med en större 

geografisk bredd. 
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– ...vi måste täcka in allt, vi kan inte göra som tidningarna och välja bort vissa nyheter, säger Tomas 

Härenstam. 

 

9.3 Hur mycket utrikesmaterial köps in respektive produceras? 

I resultatet har vi kommit fram till att tidningarna i högre grad använder sig av nyhetsbyråmaterial än 

egenproducerat. Den nyhetsbyrå som används mest av tidningarna i vår studie är TT. Det finns en 

skillnad mellan de enskilda tidningarna, nämligen att GP i större utsträckning än de andra tidningarna 

använder byråmaterial. En orsak till det är att DN och SvD använder TT-nyheter i första hand till notiser 

och gör mycket annat själva. Dessutom har båda tidningarna fasta utrikeskorrespondenter eller stringrar 

med fasta kontrakt. GP å andra sidan har varken eller, utan satsar istället på friare samarbeten. De har 

fler utrikesnyheter totalt sett men artiklarna är istället kortare och kommer ursprungligen från 

nyhetsbyråer. 

 

En annan orsak till att TT förekommer så frekvent i utrikesrapporteringen kan vara att samtliga tidningar 

i studien abonnerar på TT och därför har TT-nyheter mer lättillgängliga. I intervjuerna framkom det att 

nyhetsbyråerna ofta är snabba på att få ut information om stora händelser. Därför lämpar de sig bra som 

en första källa som tidningarna sedan själva kan följa upp. TT:s utrikeschef Tomas Härenstam menar att 

TT:s val av nyheter kan styra vad som blir nyheter i andra svenska medier. I ett större perspektiv är det 

Reuters, AP och AFP som sätter dagordningen för hela den internationella bevakningen, vilket stöds av 

Carlssons resonemang om byråernas makt.
70

 

 

Om det funnits fler byråer på marknaden hade tidningarna kunnat välja nyheter mer aktivt och 

byrånyheterna hade fått en större variation. Samma nyheter hade inte heller dykt upp hos tidningarna i 

samma utsträckning som i dag. Om fler nischade nyhetsbyråer fanns i Sverige, som exempelvis Direkt 

som rapporterar om ekonomi
71

, tror vi att varje byrå skulle kunna koncentrera sig mer på sitt 

bevakningsområde. Nyheterna skulle då eventuellt bli både fler till antalet samt få en mer fördjupad 

karaktär.  
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Samtliga tidningar i vår studie köper in material när de själva inte har möjlighet att vara på plats. I 

intervjuerna framkom det att tidningarna vill komma åt närvaron för att kunna ge läsarna en sannare bild 

från platsen. Hur mycket frilansmaterial redaktionerna köper in varierar beroende på budget.  

 

En nackdel med att vara på plats kan dock vara att om man bara gör ett snabbt nedslag, som 

fallskärmsjournalist, så får man inte med hela bilden av händelsen. Risken är att reportern då inte har 

tillräcklig kunskap om platsen och därför bara använder sig av sitt eget perspektiv. Enligt Hannerz är 

detta en konsekvens av globaliseringen där världen i dag ses som ”en plats”.
72 

 

9.4 Hur ser framtiden för utrikesrapporteringen ut?  

De intervjuade medarbetarna är försiktigt positiva till framtidens utrikesjournalistik, trots nedskärningar 

och övergång till friare, eller för reportern mer osäkra, anställningar. Osäkerheten hänger troligtvis ihop 

med papperstidningens minskade upplagor. Intervjupersonerna tror att utrikesrapporteringen kommer att 

överleva, bland annat för att läsarna efterfrågar bra bevakning och för att utrikesjournalistiken kan leva 

vidare på exempelvis läsplattor.  

 

Trots att den brittiske journalistprofessorn Richard Sambrook inleder sin rapport med att ifrågasätta 

behovet av utrikeskorrespondenter i dagens utrikesjournalistik, så kommer han fram till att det finns ett 

stort behov av utrikesrapportering. Han menar att utrikesbevakningen genomgår en förändring och 

därför kommer att se annorlunda ut. Dessutom måste medierna fråga publiken vad de vill ha, men 

samtidigt ta sitt ansvar att informera. Precis som i alla tider har journalisterna i utlandet ett ansvar att 

vittna. Sambrook menar att utrikesjournalistiken är värdefull eftersom den bidrar med intryck, så som 

dofter, ljud och stämningar, som bara kan beskrivas av en person som är på plats. Historier behöver 

grävas fram och röster måste få höras. De framtida utrikeskorrespondenterna, enligt Sambrook, är mer 

olika varandra, de kan språket i länderna de vistas i, de har djupare specialkunskaper och har kanske till 

och med växt upp i landet de rapporterar om, de jobbar mot olika medier och plattformar och har en mer 

verifierande och förklarande roll än idag. 
73
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Vi tror att tidningarnas utrikesrapportering påverkas av webb, tv och radio och därför måste anpassa sig. 

Tryckta utrikesnyheter blir kanske lästa dagen efter en händelse, medan nyheter på nätet kan levereras 

minuter efter händelsen inträffat. Det medför att vissa nyheter lämpar sig bättre för ett visst medium.  

 

Tomas Härenstam, utrikeschef på TT, menar att det är lättare att hitta information och andra källor på 

nätet idag, jämfört med för tio år sedan. Han ger som exempel den arabiska våren 2011, då Twitter och 

Facebook för första gången fick en viktig roll. Även Mia Holmgren på DN betonar vikten av internet för 

utrikesjournalistiken. Hon menar att redaktionerna förmodligen kommer att lägga mer fokus på att få ut 

nyheterna på nätet, men att det inte behöver vara negativt för utrikesjournalistiken.   

Medarbetarna på tidningarna i vår studie efterfrågar fortsatt förtroende från tidningsledningen och en tro 

på betydelsen av utrikesrapportering. Det överhängande kravet från läsarna är dock en fortsatt hög 

kvalitet och fördjupande analyser som inte kan hittas på nätet.  

 

– Vi borde satsa mer på utrikesbevakning eftersom vi kommer närmare varandra med globaliseringen. 

Jag tror att läsarna uppskattar utrikesnyheter och tycker därför att det är värt att satsa på, säger Niklas 

Kierkegaard. 

 

10. Slutsats 

Vår hypotes, att det skett en förändring av mängden utrikesartiklar, bekräftas av resultaten i vår studie. I 

den kvalitativa delen kom det fram att minskningen kan bero på att hela tidningen blivit tunnare och att 

därför utrymmet till utrikesnyheterna blivit mindre. I våra intervjuer framkom det att redaktionerna har 

ändrat fokus och istället satsar mer på några få nyheter. 

 

Något som förvånade oss var att det rapporteras mindre om Europa i dag än för tio år sedan och istället 

mer om Asien. Eftersom både det geografiska och det kulturella avståndet är nära till våra grannar i 

Europa så trodde vi att rapporteringen därifrån skulle vara fortsatt dominerande. Dock visar vårt resultat 

att enskilda europeiska länder som Norge, Finland och Frankrike finns med på listan över de länder som 

förekommer mest frekvent i utrikesrapporteringen.  

 

 År 2002 dominerade rapporteringen från Europa och Ryssland, men i dag är nyheterna från Europa och 

Ryssland på samma nivå som rapporteringen från Asien och Mellanöstern. Det innebär att nyheterna 
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från Europa har minskat med 50 procent. Utifrån resultatet drar vi slutsatsen att rapporteringen från 

Asien och Mellanöstern har ökat markant och på ett sätt tagit över Europas nyhetsutrymme. Även om 

rapporteringen från Asien har ökat, så är det uppseendeväckande att bevakningen av Kina inte följt den 

ökningen.  

 

Vi har även kommit fram till att vissa världsdelar är överbevakade, till exempel Mellanöstern och USA, 

medan andra nästintill helt försvinner från rapporteringen. Det har länge legat en nyhetsskugga över 

Afrika, vilket medieforskare kom fram till redan på 90-talet. I vår undersökning kom det fram att det i 

dag även ligger en nyhetsskugga över Sydamerika. Andelen artiklar från Sydamerika i den kvantitativa 

studien motsvarar 4 procent, medan andelen artiklar från Europa är 41 procent. Via intervjuerna 

framkom det att tidningarna är medvetna om att vissa delar av världen faller bort. Nyhetsvärdering och 

varierande utrymme gör det svårt för redaktionerna att ha en jämn geografisk bevakning. 

 

Mer än hälften, ungefär 55 procent, av allt utrikesmaterial i vår studie kommer från nyhetsbyråer. 

Tidningarna producerar 39 procent av utrikesnyheterna helt på egen hand. Utrikescheferna anser att 

närvaron är det viktigaste med utrikesjournalistik och att det är den som de i första hand köper in. 

Utifrån våra intervjuer drar vi slutsatsen att det är respektive tidnings budget som avgör om man 

använder mer eller mindre eget material. På grund av att det är kostsamt att skicka ut egna 

korrespondenter så måste tidningen täcka upp sin utrikesbevakning med hjälp av alternativa lösningar, 

såsom nyhetsbyråer eller frilans.  

 

11. Förslag till vidare forskning  

 

 I våra intervjuer kom det fram att internet får en allt större betydelse för utrikesjournalistiken, 

vilket främst märktes under den arabiska våren 2011 då sociala medier hade stor betydelse. Vi 

anser att det skulle vara intressant att fortsätta studera internet och sociala mediers påverkan på 

utrikeshändelser.  

 

 I vår uppsats framkom det att hela tidningens utrymme varierar i form av antal sidor. Vi hade 

inte möjlighet att jämföra utrymmet som utrikesartiklarna fick sett till hela tidningen. Vidare 
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studier skulle förslagsvis kunna jämföra mängden utrikesmaterial sett i procent till hela det 

tillgängliga utrymmet.  

 

 Vi har även sett att tidningarna tar in en stor mängd byråmaterial till sina utrikessidor. Det kan 

leda till att samma byråartiklar förekommer i flera olika tidningar, vilket kan resultera i 

enkelriktad nyhetsrapportering utan variation. Vi ser gärna att just denna problematik studieras 

djupare i en uppsats.  

 

 I vår studie har vi intervjuat utrikeschefer på tre tidningar för att få deras uppfattning om 

utrikesbevakningen. Då cheferna har en speciell position och ofta är tidningens ansikte utåt är de 

möjligtvis mer bundna och kan inte svara helt fritt. Vi ser därför gärna att man genomför en 

kvalitativ intervjustudie med enbart utrikesreportrar istället. Då skulle man exempelvis kunna gå 

in mer på vilken betydelse den geografiska och kulturella närheten har.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Kvantitativ innehållsanalys av utrikessidorna i tre svenska dagstidningar. 

 

Urval: Artiklar på utrikessidorna i Dagens nyheter, Svenska dagbladet och Göteborgs-Posten med tre 

nedslag: 

7/10-13/10-2002 

8/10-14/10-2007 

8/10-14/10-2012 

 

Antal artiklar: 785 

 

V1 Artikel ID 

 

V2 Kodare 

1. Hanna Österberg, Micaela 

Toresson 

 

V3 Koddatum 

1. 13/11-2012 

2. 14/11-2012 

 

V4 Tidning 

1. Dagens Nyheter 

2. Svenska Dagbladet 

3. Göteborgs-Posten 

 

V5 Ursprung 

1. TT 

2. TT/AFP 

3. TT/Reuters 

4. TT/AP 

5. Eget 

6. TT/Eget 

7. Vet ej 

8. TT/Övrig 

9. Reuters/Övrigt 

 

V6 Uppskattad längd 

1. Kort (<350 ord) 

2. Mellan (350-600 ord) 

3. Lång (>600) 

 

V7 Direktciterad med 

pratminus 

1. Ja 

2. Nej 

 

 

V8 Länder 

1 USA 

2 Storbritannien 

3 Norge 

4 Finland 

5 Danmark 

6 Spanien 

7 Frankrike 

8 Irak 

9 Pakistan 

10 Kina 

11 Indonesien 

12 Indien 

13 Ryssland 

14 Israel 

15 Polen 

16 Afghanistan 

17 Nordirland 

18 Jordanien 

19 Brasilien 

20 Venezuela 

21 Sydafrika 

22 Sudan 

23 Jemen 

24 Nederländerna 

25 Bosnien 

26 Vatikanstaten 

27 Tyskland 

28 Lettland 

29 Elfenbenskusten 

30 Kuwait 

31 Sri Lanka 

32 Österrike 

33 Etiopien 

34 Algeriet 

35 Kosovo 

36 Nepal 

37 Malaysia 

38 Kongo Kinshasa 

39 Tjeckien 

40 Bolivia 

41 Iran 

42 Georgien 

43 Luxemburg 

44 Sydkorea 

45 Nordkorea 

46 Turkiet 

47 Zimbabwe 

48 Portugal 

49 Italien 

50 Belgien 

51 Grekland 

52 Kanada 

53 Egypten 

54 Syrien 

55 Mexiko 

56 Nigeria 

57 Singapore 

58 Australien 

59 Mongoliet 

60 Schweiz 

61 Brasilien 

62 Colombia 

63 Burma 

64 Filippinerna 
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65 Liberia 

66 Serbien 

67 Litauen 

68 Botswana 

69 Japan 

70 Guatemala 

71 Östtimor 

72 Madagaskar 

73 Bulgarien 

74 Rumänien 

75 Vitryssland 

76 Thailand 

77 Ukraina 

78 Kambodja 

79 Bahrain 

80 Kuba 

81 Kirgizistan 

82 Libyen 

83 Costa Rica 

84 Blandat 

85 Irland  

86 Maldiverna  

87 Albanien 

88 Argentina  

89 Vietnam  

90 Kenya  

91 Libanon  

92 Peru 

 

V9 Världsdelar 

1 Europa 

2 Nordamerika 

3 Asien 

4 Sydamerika 

5 Afrika 

6 Oceanien 

7 Blandat 

 

V10 Ämneskategorier 

1. Brott, straff, droger 

2. Terrorism, 

självmordsbombare 

3. Naturkatastrofer, bränder 

pga. torka 

4. Politik, val 

5. Krig, våld, oroligheter 

6. EU 

7. Kultur, livsstil, hälsa, 

religion, Nobelpris, socialt 

8. FN, människorätt 

9. Miljö, natur, medicin 

10. Flyktingfrågor, 

människosmuggling/människ

ohandel 

11. Protester, demonstration 

12. Övrigt, olyckor, ekonomi, 

teknik, kärnvapen  



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide till TT. 

 

 Hur ser ni, som Sveriges enda nyhetsbyrå, på er roll i den svenska utrikesrapporteringen?  

 

 Hur har den rollen förändrats inom de närmaste tio åren? Exempelvis större/mindre inflytande på 

rapporteringen. Har ni några skyldigheter/ friheter? 

 

 Hur mycket skulle du säga att DN, SvD och GP använder sig av ert material? Uppskattning? 

 

 Hur ser ert samarbete med utländska nyhetsbyråer ut? Är det fortfarande ”de tre stora” som 

dominerar byråmarknaden, tycker ni? Är det aktuellt att samarbeta med mindre nyhetsbyråer?  

 

 Hur väljer ni ut vilka nyheter som blir TT-nyheter?  

 

 Vilka ämnen på utrikesnyheterna skulle du säga är de vanligaste? Varför då?  

 

 Hur kommer det sig att man ser så lite av ”positiva nyheter” i utrikesrapporteringen? Exempelvis 

liten bevakning från Sydamerika nu, sedan kontinenten fått stabila politiska styren och ”lugnat 

ner sig”. Jämför skillnaden med för 10-20 år sedan.  

 

 Finns det någon risk att vissa länder och världsdelar faller bort i utrikesrapporteringen? Vad kan 

det få för konsekvenser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide till DN, SvD och GP. 

 

 Hur många utrikeskorrespondenter har ni? I utlandet, hemma, fast/stringer osv.  

 

 Vilka utrikesnyheter väljer ni att göra själva och vilka köper ni in? Vad beror det på?  

 

 Hur tänker ni när ni köper in materialet? Finns det någon reglering att man rapporterar från alla 

världsdelar?  

 

 Hur ser ert samarbete med nyhetsbyråer och frilansare ut? Är det fortfarande ”de tre stora” som 

dominerar nyhetsbyråmarknaden, tycker du? 

 

 Hur mycket skulle ni uppskatta att ni använder er av TT eller andra nyhetsbyråer? Hur beroende 

är ni av den tjänsten? 

 

 Finns det någon risk att vissa länder och världsdelar faller bort i utrikesrapporteringen? Vad kan 

det få för konsekvenser? 

 

 Hur kommer det sig att man ser så lite av ”positiva nyheter” i utrikesrapporteringen? Exempelvis 

liten bevakning från Sydamerika nu, sedan kontinenten fått stabila politiska styren och ”lugnat 

ner sig”. Jämför skillnaden med för 10-20 år sedan.  

 

 I vår studie har vi sett en minskning av utrikesnyheter, både i antal artiklar och vilket utrymme 

de får. Vad beror det på? 

 

 Hur har utrikesrapporteringen hos er förändrats under de senaste tio åren, tycker du? Och hur ser 

det ut allmänt i media?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 

Mejl angående intervjuförfrågan. Liknande mejl skickades till DN, SvD, GP och TT. 

 

Hej,  

 

Vi är två journaliststudenter från Södertörns Högskola som skriver C-uppsats om utrikesrapporteringens 

förändring.  

 

C-uppsatsen består av en kvantitativ undersökning där vi tittat på utrikesmaterial från tre 

morgontidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. Med uppsatsen vill vi ta 

reda på varifrån utrikesnyheterna kommer och i vilken utsträckning tidningarna använder sig av eget 

material respektive material från nyhetsbyråer.  

 

 

Vi tänkte komplettera vår undersökning med intervjuer. Därför undrar vi om du har möjlighet att ställa 

upp på en intervju (cirka en halvtimme) och svara på lite frågor om utrikesrapporteringen?  

 

 

Intervjun skulle i så fall bland annat handla om varifrån utrikesnyheterna kommer (från vilka 

länder/världsdelar), samarbeten med andra nyhetsbyråer samt ämnesval.  

 

 

Hör gärna av dig om du har frågor om undersökningen eller intervjun.  

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Hanna Österberg och Micaela Toresson,  

journaliststudenter på Södertörns Högskola  


