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Abstrakt	  
I	  vår	  uppsats	  har	  vi	  undersökt	  hur	  svenska	  medier	  prioriterar	  USA-‐nyheter	  framför	  
andra	  länders	  nyheter,	  enligt	  de	  svenska	  utrikesjournalisterna	  i	  USA.	  Dessutom	  har	  vi	  
undersökt	  hur	  pass	  allsidig	  och	  korrekt	  de	  svenska	  utrikesjournalisterna	  uppfattar	  att	  
rapporteringen	  från	  USA	  är.	  Vi	  har	  genomfört	  en	  kvantitativ	  enkätundersökning	  där	  
respondenterna	  består	  av	  svenska	  utrikesjournalister	  i	  New	  York,	  Washington	  och	  Los	  
Angeles.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vi	  har	  kommit	  fram	  till	  att	  olika	  områden	  i	  USA	  kräver	  olika	  bevakning.	  Våra	  
respondenter	  bedömer	  att	  en	  sådan	  områdesbevakning	  inte	  ger	  en	  allsidig	  och	  korrekt	  
USA-‐rapportering.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Utifrån	  den	  bredare	  bilden	  av	  USA-‐bevakningen	  som	  enkätundersökningen	  har	  gett	  
oss,	  har	  vi	  valt	  ut	  fyra	  utrikesjournalister	  baserade	  i	  Los	  Angeles.	  Vi	  genomförde	  
kvalitativa	  intervjuer	  på	  plats	  i	  Los	  Angeles	  och	  undersökte	  deras	  förutsättningar	  att	  
bevaka	  västkustnyheter.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Undersökningen	  stödjer	  sig	  på	  teoretiska	  perspektiv	  som	  agenda-‐setting,	  Galtung	  
och	  Ruges	  12	  nyhetsvärderingsfaktorer	  och	  globaliseringens	  inflytande	  på	  mediala	  
processer.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Efter	  att	  ha	  intervjuat	  våra	  fyra	  svenska	  utrikesjournalister	  i	  Los	  Angeles,	  har	  vi	  
funnit	  att	  det	  är	  nöjesnyheter	  som	  är	  i	  fokus	  när	  svenska	  medier	  ska	  rapportera	  från	  Los	  
Angeles.	  Dessutom	  prioriteras	  nyheter	  från	  den	  amerikanska	  östkusten	  framför	  nyheter	  
från	  västkusten,	  vilket	  gör	  att	  utrikesjournalistiken	  i	  Los	  Angeles	  med	  omnejd	  minskar	  
kraftigt.	  Utifrån	  vår	  enkätundersökning	  med	  25	  respondenter,	  ser	  vi	  en	  utveckling	  mot	  
att	  frilansande	  utrikesjournalister	  tar	  över	  de	  fasta	  korrespondenternas	  arbete.	  Vidare	  
ser	  vi	  en	  ökning	  av	  inköpt	  material	  från	  nyhetsbyråer	  samt	  ökade	  krav	  på	  
multikompetens.	  
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Förord	  
Under	  uppsatsförfattandet	  har	  vi	  befunnit	  oss	  i	  den	  spännande	  och	  levande	  staden	  Los	  

Angeles	  på	  den	  amerikanska	  västkusten.	  Vi	  har	  träffat	  många	  intressanta	  personer	  som	  

delat	  med	  sig	  av	  sina	  åsikter	  om	  staden	  och	  hur	  det	  är	  att	  arbeta	  där.	  Vi	  har	  lyssnat	  med	  

stora	  öron	  och	  tagit	  till	  oss	  deras	  unika	  berättelser,	  erfarenheter	  och	  goda	  råd.	  Att	  vara	  

två	  som	  skriver	  en	  gemensam	  C-‐uppsats	  är	  en	  otrolig	  fördel.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vi	  vill	  tacka	  alla	  de	  svenska	  utrikesjournalisterna	  i	  USA	  som	  tagit	  sig	  tid	  att	  besvara	  

vår	  enkätundersökning.	  Framförallt	  tack	  till	  Thomas	  Engström,	  Diana	  Ljungaeus,	  Annika	  

Greder	  Duncan	  och	  Magnus	  Sundholm,	  som	  ställt	  upp	  på	  kvalitativa	  intervjuer	  i	  Los	  

Angeles.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vidare	  tackar	  vi	  Kristina	  Lundgren,	  som	  har	  hjälpt	  oss	  med	  planeringen	  innan	  

avresa	  mot	  Los	  Angeles.	  Vi	  riktar	  även	  ett	  tack	  till	  vår	  handledare	  Karin	  Stigbrand,	  som	  

genom	  frekventa	  mejlkonversationer	  har	  gett	  oss	  goda	  råd	  och	  bra	  feedback.	  Ett	  sista	  

stort	  tack	  till	  våra	  föräldrar	  och	  till	  Moa	  Gustafsson,	  som	  har	  stöttat	  oss	  samt	  orkat	  ta	  sig	  

igenom	  uppsatsens	  alla	  delar	  för	  att	  dela	  med	  sig	  av	  värdefulla	  synpunkter.	  

	  

Mathilde	  Albinsson	  

Matilda	  Bergfeldt	  
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1.	  Inledning	  &	  syfte	  
Det	  är	  ingen	  nyhet	  att	  utrikesjournalistiken	  idag	  står	  inför	  utmaningar.	  

Utrikesjournalistik	  är	  kostsamt,	  vilket	  rimmar	  med	  krympande	  utrikesredaktioner.	  

Samtidigt	  löper	  en	  parallell	  diskussion	  om	  en	  mer	  globaliserad	  värld.	  Världen	  växer,	  och	  

så	  bör	  även	  tillgången	  på	  utrikesnyheter	  göra	  (Hannerz,	  2004,	  s.	  20-‐23).	  Trots	  att	  

världen	  växer	  så	  att	  det	  knakar	  ser	  vi	  i	  synnerhet	  hur	  ett	  lands	  nyhetsflöde	  dominerar	  

den	  svenska	  utlandsbevakningen	  -‐	  USA.	  Hannerz	  (2004)	  hävdar	  också	  att	  

rapporteringen	  från	  USA	  främst	  fokuserar	  på	  den	  amerikanska	  östkusten.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vårt	  intresse	  för	  USA	  som	  arbetsmarknad	  för	  utrikesjournalistik	  har	  funnits	  länge.	  

Sverige	  skildrar	  gärna	  allt	  som	  händer	  i	  USA	  i	  våra	  medier.	  Tidigare	  genom	  att	  hylla	  USA	  

som	  vår	  storebror	  som	  vi	  vill	  apa	  efter	  i	  allt.	  Men	  idag	  sker	  skildringarna	  med	  ett	  allt	  

mer	  kritiskt	  öga.	  Fascinationen	  över	  hur	  en	  nyhet,	  som	  varken	  besitter	  en	  svensk	  vinkel	  

eller	  når	  över	  tröskeln	  för	  vad	  som	  är	  en	  världsnyhet,	  hamnar	  i	  våra	  svenska	  medier	  på	  

grund	  av	  vårt	  stora	  intresse	  för	  USA.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Vi	  ämnar	  undersöka	  hur	  våra	  svenska	  utrikesjournalister	  i	  USA	  ser	  på	  bevakningen	  

av	  USA.	  Syftet	  är	  att	  undersöka	  vilka	  konsekvenserna	  blir	  av	  att	  den	  amerikanska	  

östkusten	  är	  överbevakad	  och	  vad	  det	  i	  sin	  tur	  innebär	  för	  de	  svenska	  

utrikesjournalisterna	  på	  västkusten.	  Vi	  frågar	  oss	  om	  rapporteringen	  ger	  en	  korrekt	  och	  

allsidig	  nyhetsbevakning	  när	  de	  svenska	  redaktionerna	  lägger	  större	  fokus	  på	  östkusten	  

i	  USA,	  eller	  om	  det	  strider	  mot	  de	  pressetiska	  normerna	  att	  inte	  uppmärksamma	  

västkusten	  i	  samma	  utsträckning.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Uppsatsen	  har	  två	  delar.	  Först	  redovisar	  vi	  synen	  på	  USA-‐bevakningen	  i	  sin	  helhet.	  

I	  nästa	  del	  fäster	  vi	  blicken	  på	  Los	  Angeles	  och	  den	  amerikanska	  västkusten.	  Där	  

intervjuar	  vi	  fyra	  svenska	  utrikesjournalister	  om	  deras	  förutsättningar	  för	  en	  allsidig	  

och	  objektiv	  Los	  Angeles-‐rapportering	  och	  vilka	  nyheter	  som	  prioriteras.	  	  
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1.1	  Definition	  av	  begrepp	  

1)	  Utrikesjournalister	  -‐	  begreppet	  utrikesjournalist	  använder	  vi	  som	  ett	  samlingsnamn	  

för	  såväl	  utrikeskorrespondenter	  som	  frilansande	  reportrar,	  vilka	  kontinuerligt	  

rapporterar	  för	  medier	  i	  Sverige.	  Här	  inkluderas	  även	  nyhetsfotografer	  som	  arbetar	  på	  

fasta	  kontrakt	  samt	  nyhetsfotografer	  som	  frilansar.	  I	  avsnittet	  tidigare	  forskning	  

används	  begreppet	  utrikeskorrespondenter	  i	  dess	  traditionella	  mening.	  

	  

2)	  Korrekt	  och	  allsidig	  rapportering	  –	  I	  enlighet	  med	  de	  pressetiska	  normerna	  i	  

Spelregler	  för	  Press,	  Radio	  och	  TV	  (2010)	  menar	  vi	  att	  en	  korrekt	  och	  allsidig	  

rapportering	  innebär	  en	  mångfald	  av	  olika	  nyhetsämnen,	  vilkas	  sakuppgifter	  blivit	  

kontrollerade	  och	  nyhetskällor	  kritiskt	  granskade.	  	  

	  

2)	  Områdesbevakning	  -‐	  med	  områdesbevakning	  menar	  vi	  de	  områden	  i	  USA	  som	  

utrikesjournalisterna	  bevakar.	  Vi	  fokuserar	  på	  områdena	  Washington,	  New	  York	  och	  Los	  

Angeles.	  

3)	  Nyhetsvärdering	  -‐	  med	  nyhetsvärdering	  menar	  vi	  det	  mönster	  som	  medierna	  följer	  

för	  att	  välja	  ut	  vissa	  nyheter	  framför	  andra.	  Mönstret	  bestäms	  utifrån	  faktorer	  som	  tid,	  

geografisk	  och	  kulturell	  närhet,	  elitpersoner	  och	  dylikt.	  Vi	  behandlar	  

nyhetsvärderingsteorin	  i	  sin	  helhet	  i	  ett	  eget	  avsnitt.	  

	  

4)	  Multijournalistik	  -‐	  är	  en	  hopslagning	  av	  olika	  journalistiska	  delar.	  Multijournalister	  

behärskar	  flera	  arbetsmoment,	  som	  att	  skriva,	  fotografera,	  filma,	  hantera	  ljudinspelning	  

och	  redigera.	  

5)	  Sociala	  medier	  -‐	  består	  till	  exempel	  av	  Facebook,	  Twitter,	  Youtube;	  det	  vill	  säga	  

digitala	  plattformar	  som	  kan	  öka	  interaktiviteten	  med	  publiken.	  

6)	  Medborgarjournalistik	  -‐	  med	  medborgarjournalistik	  menar	  vi	  de	  medborgare,	  det	  

vill	  säga	  personer	  ur	  allmänheten,	  som	  sprider	  nyheter,	  informerar	  och	  rapporterar	  

utan	  att	  vara	  professionella	  yrkesjournalister.	  
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7)	  Rewrites	  -	  en	  rewrite	  är	  när	  en	  journalist	  har	  utgått	  från	  en	  originaltext	  och	  skriver	  

om	  den	  med	  egna	  formuleringar.	  Journalisten	  har	  inte	  själv	  varit	  på	  plats	  vid	  

nyhetshändelsen.	  

	  

8)	  Globalisering	  -‐	  avser	  den	  mediala	  globaliseringen,	  där	  ny	  och	  digital	  teknik	  sprider	  

en	  daglig	  mängd	  bilder	  och	  information	  till	  avlägsna	  länder	  och	  främmande	  kulturer	  

(Cottle,	  2009,	  s.	  341).	  

1.2	  Frågeställningar	  
Med	  tidigare	  forskning	  och	  teori	  som	  utgångspunkt,	  formulerar	  vi	  följande	  

frågeställningar:	  

1) Hur	  ser	  svenska	  utrikesjournalister	  i	  USA	  på	  sin	  USA-‐bevakning?	  	  

2) Hur	  ser	  svenska	  utrikesjournalister	  i	  Los	  Angeles	  på	  rapportering	  från	  Los	  

Angeles?	  	  

3) Hur	  ser	  förutsättningarna	  ut	  för	  svenska	  utrikesjournalister	  i	  Los	  Angeles?	  

2.	  Tidigare	  forskning/Bakgrund	  
Begreppet	  utrikeskorrespondent	  har	  många	  skepnader	  i	  dagens	  föränderliga	  

medielandskap.	  Till	  exempel	  nämner	  Hamilton	  och	  Jenner	  de	  traditionella	  

utrikeskorrespondenter	  som	  är	  stationerade	  utrikes	  och	  rapporterar	  på	  heltid	  hem	  till	  

sitt	  land,	  fallskärmsjournalister	  som	  skickas	  iväg	  utrikes	  när	  nyhetsläget	  motiverar	  det,	  

samt	  de	  journalister	  som	  bevakar	  det	  internationella	  nyhetsflödet	  hemifrån	  (Hamilton	  &	  

Jenner,	  2004,	  i	  Wilnat	  &	  Martin,	  2012,	  s.	  498).	  Den	  typ	  av	  korrespondent	  som	  vi	  

undersöker	  är	  den	  traditionella	  utrikeskorrespondenten,	  som	  är	  stationerad	  i	  ett	  annat	  

land	  med	  uppgiften	  att	  bevaka	  och	  rapportera	  till	  hemlandet.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wilnat	  och	  Martin	  diskuterar	  i	  The	  Global	  Journalist	  in	  the	  21st	  Century	  hur	  

förvånansvärt	  lite	  vi	  faktiskt	  vet	  om	  utrikeskorrespondenterna	  världen	  över.	  Detta	  trots	  

att	  forskare	  har	  intresserat	  sig	  för	  demografiska	  data,	  vilka	  utrikeskorrespondenterna	  är	  

samt	  deras	  arbetsrutiner	  och	  erfarenheter	  under	  ett	  halvt	  sekels	  tid	  (Wilnat	  &	  Martin,	  

2012,	  s.	  499).	  En	  sak	  vet	  vi	  -‐	  utrikeskorrespondenter	  kostar!	  Hannerz	  beskriver	  i	  Foreign	  

news	  -	  exploring	  the	  world	  of	  foreign	  correspondents	  att	  redaktionerna	  försöker	  hitta	  

substitut	  för	  utrikeskorrespondenterna.	  Substitut	  som	  att	  köpa	  in	  material	  från	  

frilansjournalister	  och	  stringers,	  nyhetsbyråer	  eller	  låta	  reportrar	  som	  jobbar	  hemma	  på	  
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redaktionen	  resa	  ut	  i	  världen	  när	  nyhetsläget	  motiverar	  det	  (Hannerz,	  2004,	  s.	  60).	  

Dessa	  frågor	  om	  substitut	  och	  utrikesjournalisternas	  förutsättningar	  applicerar	  vi	  i	  vår	  

enkätundersökning	  samt	  i	  de	  kvalitativa	  intervjuerna	  för	  att	  höra	  de	  svenska	  

utrikesjournalisternas	  åsikt	  om	  deras	  arbete	  från	  USA.	  Hess	  har	  i	  Through	  their	  eyes	  -	  

foreign	  correspondents	  in	  the	  United	  States,	  talat	  med	  ett	  antal	  utrikesjournalister	  

baserade	  i	  USA.	  Flera	  av	  dem	  nämner	  att	  de	  inte	  får	  resa	  så	  mycket	  i	  arbetet	  som	  de	  

skulle	  vilja	  -‐	  just	  för	  att	  det	  kostar	  redaktionerna	  för	  mycket	  (Hess,	  2005,	  s.	  63).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Utifrån	  Hess	  undersökning	  får	  vi	  veta	  att	  utrikesjournalisternas	  delaktighet	  i	  

nyhetsvärdering	  och	  urval	  har	  stramats	  åt	  rejält.	  Särskilt	  hårt	  hållna	  anses	  européer	  

vara	  (Hess,	  2005,	  s.	  77).	  Utrikesjournalisterna	  berättar	  också	  om	  hur	  de	  upplever	  att	  

hemmaredaktionerna	  försöker	  förmedla	  en	  fast	  föreställning	  om	  USA,	  det	  vill	  säga	  bygga	  

rapporteringen	  kring	  stereotypa	  åsikter	  om	  amerikaner.	  Utrikesjournalisterna	  förklarar	  

att	  ju	  längre	  tid	  de	  lever	  och	  arbetar	  i	  USA,	  desto	  mer	  kan	  de	  bortse	  från	  dessa	  

stereotyper.	  Folket	  hemifrån	  anser	  att	  utrikesjournalisterna	  blivit	  mer	  positivt	  inställda	  

till	  USA.	  Utrikesredaktörerna	  oroar	  sig	  för	  att	  utrikesjournalisterna	  blir	  alltför	  

amerikaniserade	  för	  att	  kunna	  rapportera	  om	  USA	  till	  hemlandet	  (Hess,	  2005,	  s.	  64-‐65).	  

2.1	  Vilka	  är	  utrikeskorrespondenterna?	  	  
Wilnat	  och	  Martin	  (2012)	  redogör	  för	  forskningen	  kring	  utrikesjournalistiken	  från	  

1950-‐talet	  och	  framåt.	  Lambert	  (1956)	  var	  den	  första	  som	  analyserade	  

utrikeskorrespondenternas	  arbete	  och	  demografiska	  bakgrunder.	  Hans	  undersökningar,	  

skickade	  via	  post	  till	  sammanlagt	  217	  utrikeskorrespondenter	  från	  37	  länder,	  visade	  att	  

den	  typiske	  utrikeskorrespondenten	  var	  en	  välutbildad	  man	  i	  övre	  40-‐årsåldern	  med	  

ungefärliga	  18	  år	  på	  nacken	  i	  journalistyrket.	  Lambert	  såg	  även	  hur	  de	  flesta	  ansåg	  sig	  

behöva	  vara	  mer	  tolkande	  i	  nyhetsrapporteringen,	  än	  vad	  andra	  journalister	  behövde	  

vara.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ghorpade	  (1984a,	  1984b,	  1984c)	  fastställde	  i	  sin	  undersökning	  att	  mannen	  i	  övre	  

40-‐årsåldern	  från	  Lamberts	  1950-‐tal	  blev	  i	  Washington	  yngre	  och	  mindre	  erfaren.	  

Däremot	  var	  han	  mer	  välutbildad	  än	  sina	  föregångare.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nair	  (1991)	  fann	  samma	  mönster	  i	  sin	  undersökning	  med	  117	  

Washingtonbaserade	  utrikeskorrespondenter.	  Han	  bekräftade	  även	  

utrikeskorrespondenternas	  upplevelse	  av	  att	  få	  mindre	  tillgång	  till	  statliga	  källor	  än	  de	  

amerikanska	  journalisterna	  -‐	  ett	  resultat	  som	  också	  synts	  i	  tidigare	  undersökningar.	  
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Några	  respondenter	  uppgav	  att	  bristande	  språkkunskaper	  gjorde	  amerikanerna	  mer	  

skeptiska	  till	  att	  dela	  med	  sig	  av	  information.	  	  

Wilnat	  och	  Weaver	  (2003)	  lade	  till	  ett	  par	  byggstenar	  till	  tidigare	  studier	  av	  mer	  

djupgående	  art.	  De	  ville	  fördjupa	  utrikeskorrespondenternas	  personliga	  bakgrunder	  och	  

professionella	  normer.	  Deras	  undersökningar	  inkluderade	  152	  utrikesjournalister	  i	  USA	  

från	  52	  länder.	  Ur	  resultatet	  reste	  sig	  återigen	  en	  45-‐årig	  vit	  man	  med	  

högskoleutbildning.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hess	  (2005)	  genomförde	  1999	  en	  av	  de	  mer	  omfattande	  undersökningarna	  av	  

utrikeskorrespondenter	  i	  USA.	  Han	  utkristalliserade	  en	  ny	  trend	  där	  antalet	  asiatiska	  

utrikeskorrespondenter	  i	  USA	  har	  ökat	  markant	  (Wilnat	  &	  Martin,	  2012,	  s.	  499-‐500).	  

Forsman	  och	  Somnell,	  författare	  till	  C-‐uppsatsen	  Pax	  Americana	  krackelerar	  –	  en	  studie	  

över	  fyra	  svenska	  dagstidningars	  rapportering	  om	  USA	  under	  hösten	  2011,	  resonerar	  att	  

det	  sker	  en	  förskjutning	  från	  USA	  som	  stormakt,	  till	  Kina	  som	  håller	  på	  att	  ta	  över	  

ledningen	  (Forsman	  &	  Somnell,	  2012,	  s.	  36),	  vilket	  kan	  vara	  anledningen	  till	  att	  antalet	  

asiatiska	  utrikeskorrespondenter	  ökar.	  

2.2	  Användning	  av	  utrikeskorrespondenter	  	  
Nygren	  utför	  i	  Nyhetsfabriken	  -	  journalistiska	  yrkesroller	  i	  en	  förändrad	  medievärld	  

kvantitativa	  mätningar	  samt	  observationer	  och	  djupgående	  intervjuer	  på	  SVT:s	  

utrikesgrupp	  under	  10	  dagar.	  Syftet	  är	  att	  undersöka	  omfattningen	  av	  inköpt	  

utrikesmaterial	  i	  relation	  till	  reportrarnas	  ”egna	  material”.	  Det	  visar	  sig	  att	  

sändningarna	  under	  dessa	  10	  dagar	  domineras	  av	  inslag	  med	  inköpt	  material.	  Nygren	  

menar	  att	  det	  inte	  är	  unikt	  för	  just	  SVT,	  utan	  att	  alla	  TV-‐hus	  arbetar	  på	  samma	  sätt	  då	  de	  

är	  hårt	  styrda	  av	  strama	  ekonomiska	  förutsättningar	  (Nygren,	  2008,	  s.	  210-‐216).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Det	  är	  även	  de	  ekonomiska	  förutsättningarna	  som	  styr	  antalet	  anställda	  

korrespondenter.	  Precis	  som	  de	  flesta	  andra	  TV-‐hus,	  placerar	  SVT	  sina	  korrespondenter	  

i	  storstäder	  där	  den	  mediala	  täckningen	  är	  stor.	  När	  nyhetsläget	  motiverar	  det,	  innebär	  

det	  en	  enkel	  och	  smidig	  förflyttning	  av	  korrespondenten	  till	  närliggande	  områden.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ”Brandlarmsjournalistik”	  och	  journalister	  som	  rycker	  in	  med	  kort	  varsel	  är	  

ekonomiskt	  effektiva	  lösningar.	  Nygren	  ser	  hur	  korrespondenterna	  själva	  tror	  att	  en	  

sådan	  ”utryckningsrapportering”	  kan	  ge	  positiva	  effekter.	  En	  journalist	  som	  åker	  direkt	  

från	  Sverige	  kan	  rapportera	  utifrån	  ett	  svenskt	  perspektiv.	  En	  korrespondent	  med	  

många	  år	  på	  samma	  plats	  kan	  tappa	  sitt	  svenska	  sätt	  att	  närma	  sig	  saker	  och	  ting	  
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(Nygren,	  2008,	  s.	  218-‐219).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Men	  fortfarande	  finns	  uppfattningen	  att	  en	  egen	  korrespondent	  på	  plats	  är	  viktigt.	  

Genom	  att	  vara	  på	  plats	  där	  det	  händer	  förmedlar	  korrespondenten	  trovärdighet	  och	  

höjer	  därigenom	  värdet	  av	  inslaget	  (Nygren,	  2008,	  s.	  216).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Utrikesjournalisterna	  som	  Hess	  har	  intervjuat,	  beskriver	  att	  tidsskillnaderna	  ställer	  

till	  problem.	  New	  York	  och	  Washington	  ligger	  6	  timmar	  efter	  Europa	  och	  därför	  hinner	  

inte	  händelser	  som	  sker	  i	  USA	  efter	  lunch	  komma	  med	  i	  nyhetsrapporteringen.	  Därför	  

får	  korrespondenterna	  arbeta	  snabbt	  på	  obekväm	  arbetstid	  (Hess,	  2005,	  s.	  69-‐73).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hemredaktionerna	  har	  inte	  någon	  känsla	  för	  avstånd	  och	  tidsskillnad.	  

Redaktörerna	  har	  redan	  undersökt	  vad	  som	  finns	  i	  de	  amerikanska	  medierna,	  innan	  

utrikesjournalisterna	  vaknar	  upp	  i	  USA.	  Utrikesjournalisten	  har	  därför	  tappat	  

monopolet	  på	  informationen.	  De	  ligger	  alltid	  efter	  redaktionerna	  (Hess	  2005,	  s.	  80).	  Den	  

växande	  medborgarjournalistiken	  naggar	  också	  utrikesjournalisternas	  

informationsmonopol	  i	  kanterna.	  SOM-‐undersökningen	  (från	  Institutet	  för	  Samhälle,	  

Opinion	  och	  Medier)	  studerade	  bloggar	  som	  nytt	  fenomen	  första	  gången	  under	  hösten	  

2005.	  De	  kunde	  då	  inte	  urskilja	  något	  revolutionerande,	  utan	  såg	  hela	  bloggsfären	  som	  

ett	  kapitel	  för	  de	  mer	  frekventa	  internetanvändarna.	  Däremot	  skulle	  bloggarna	  kunna	  

komma	  att	  spela	  roll	  i	  enskilda	  utspel	  via	  medierna	  (Bergström,	  2005,	  s.	  395-‐397).	  Idag	  

innebär	  Internet	  en	  nyhetsexplosion	  där	  nyhetsflödet	  är	  tillgängligt	  för	  vem	  som	  helst,	  

var	  som	  helst	  och	  när	  som	  helst	  (Sambrook,	  2010	  s.	  46).	  

2.3	  Multijournalistik	  &	  sociala	  medier	  

Nygren	  och	  Zuiderveld	  beskriver	  i	  En	  himla	  många	  kanaler	  -	  flerkanalspublicering	  i	  

svenska	  mediehus,	  att	  nätjournalistiken	  innebär	  att	  papperstidningen	  blir	  svagare	  

(Nygren	  &	  Zuiderveld,	  2010,	  s.	  132).	  SOM-‐institutets	  undersökning	  från	  2005	  fastställer	  

att	  svenskar	  inte	  läser	  papperstidningar	  lika	  regelbundet	  längre.	  Nedgången	  är	  dock	  inte	  

dramatisk.	  Sverige	  har	  en	  starkt	  förankrad	  tidningstradition.	  Dagspressens	  utmaning	  

tycks	  bli	  att	  locka	  de	  unga	  läsarna	  och	  binda	  dem	  till	  sig	  för	  att	  kunna	  säkra	  branschens	  

framtid	  (Andersson,	  2005,	  s.	  299,	  311-‐312).	  Webben	  tar	  över	  nyhetsrapporteringen	  och	  

sociala	  medier	  knyter	  publiken	  till	  mediehusets	  varumärke	  (Nygren	  &	  Zuiderveld,	  2010,	  

s.	  132).	  Det	  är	  inte	  enda	  orsaken	  till	  varför	  publicering	  i	  flera	  kanaler	  växer	  så	  drastiskt.	  

Ett	  komplicerat	  mönster	  av	  tekniska,	  ekonomiska	  och	  journalistiska	  drivkrafter	  att	  

fortsätta	  vara	  det	  mest	  relevanta	  medieföretaget	  står	  bakom	  frammarschen	  av	  
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flerkanalspublicering	  (Nygren	  &	  Zuiderveld,	  2010,	  s.	  136).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Persson	  och	  Wernstedt,	  författare	  till	  uppsatsen	  Multikompetens	  och	  sociala	  medier	  

i	  svensk	  utrikesrapportering	  -	  en	  studie	  av	  SVT	  och	  SR,	  har	  intervjuat	  10	  stycken	  

utrikeskorrespondenter	  från	  SVT	  och	  SR.	  Utifrån	  deras	  undersökning	  kommer	  de	  fram	  

till	  att	  kravet	  utrikeskorrespondenterna	  har	  på	  multikompetens	  varierar.	  Har	  man	  lång	  

erfarenhet	  av	  yrket	  tycks	  man	  ha	  mindre	  krav	  på	  sig	  att	  arbeta	  i	  alla	  medieformer,	  än	  

unga	  och	  oerfarna	  journalister.	  Alla	  är	  dock	  eniga	  om	  att	  kravet	  på	  multijournalistik	  har	  

ökat	  på	  senare	  år	  och	  att	  skälet	  är	  en	  pressad	  ekonomi	  för	  redaktionerna.	  Uppfattningen	  

är	  samlad	  och	  enig	  bland	  respondenterna	  att	  journalistiken	  blir	  drabbad	  av	  ökade	  krav	  

på	  multikompetens	  och	  att	  de	  får	  arbeta	  mycket	  på	  sin	  fritid	  (Persson	  &	  Wernstedt,	  

2012,	  s.	  30-‐32).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Utrikeskorrespondenterna	  i	  uppsatsförfattarnas	  undersökning	  anser	  att	  kraven	  på	  

användning	  av	  sociala	  medier	  har	  ökat	  och	  att	  det	  tar	  för	  mycket	  tid	  av	  det	  journalistiska	  

arbetet	  och	  deras	  fritid.	  Fördelen	  med	  sociala	  medier,	  menar	  korrespondenterna,	  är	  att	  

det	  är	  lättare	  att	  komma	  i	  kontakt	  med	  folk	  (Persson	  &	  Wernstedt,	  2012,	  s.	  34).	  De	  

sociala	  medierna	  nyanserar	  journalistiken	  och	  bidrar	  till	  ett	  förnyat	  förhållningssätt	  

mellan	  journalist	  och	  publik.	  Idag	  kan	  publiken	  själv	  bedriva	  och	  publicera	  journalistik	  

på	  sociala	  medier	  eller	  i	  andra	  publiceringsplattformar	  på	  Internet	  (Sambrook,	  2010,	  s.	  

38-‐44).	  Dessutom	  gör	  Internet	  och	  sociala	  medier	  nyhetsinnehållet	  tillgängligt,	  vilket	  

bidrar	  till	  mer	  medvetna,	  aktivt	  uppsökande	  och	  målinriktade	  användare	  (Antoni,	  2005,	  

s.	  330).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Undersökningen	  visar	  att	  korrespondenterna	  saknar	  rutiner	  och	  metoder	  för	  att	  

kunna	  använda	  sociala	  medier	  som	  ett	  effektivt	  verktyg	  i	  arbetet.	  Delade	  meningar	  råder	  

när	  det	  gäller	  tilltron	  till	  sociala	  medier.	  De	  flesta	  har	  uttalat	  sig	  om	  att	  det	  finns	  risker	  

med	  att	  hämta	  uppgifter	  från	  sociala	  medier	  (Persson	  &	  Wernstedt	  2012,	  s.	  34).	  Hess	  

beskriver	  dessutom	  att	  Internet	  och	  sociala	  medier	  har	  blåst	  upp	  antalet	  rykten	  och	  

falsk	  information	  som	  letar	  sig	  in	  i	  nyhetsflödet	  (Hess,	  2005,	  s.	  82).	  	  

	  

2.4	  Områdesbevakning	  

Hess	  hävdar	  att	  utrikeskorrespondenter	  sällan	  producerar	  eget	  nyhetsmaterial,	  utan	  

lånar	  hellre	  nyheter.	  I	  sin	  undersökning	  uppmärksammade	  han	  många	  

direktomskrivningar	  från	  de	  största	  amerikanska	  medierna.	  Möjligen	  är	  det	  tryggare	  att	  

förlita	  sig	  på	  fakta	  från	  amerikanska	  medier	  än	  från	  andra	  länder.	  Samtidigt	  är	  
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bevakning	  av	  amerikanska	  nyhetsflödet	  något	  som	  utländska	  presskårer	  förväntas	  göra	  

i	  Washington,	  medan	  samma	  förväntningar	  uteblir	  på	  utrikesjournalister	  i	  New	  York	  och	  

Los	  Angeles.	  Hess	  frågar	  sig	  därför	  om	  en	  sådan	  fördelning	  av	  resurser	  baseras	  utifrån	  

journalistiskt	  omdöme	  eller	  ett	  prestigetänk	  från	  medieorganisationerna	  hemma	  (Hess,	  

2005,	  s.	  127-‐128).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I	  undersökningen	  av	  utrikeskorrespondenter	  från	  SVT	  och	  SR,	  kommer	  Persson	  

och	  Wernstedt	  fram	  till	  en	  liknande	  slutsats.	  Deras	  korrespondenter	  i	  Washington	  

upplever	  en	  större	  styrning	  från	  hemmaredaktionen	  när	  det	  kommer	  till	  

nyhetsvärderingen,	  medan	  korrespondenter	  på	  mer	  avlägsna	  platser	  där	  redaktionerna	  

inte	  har	  lika	  stor	  insyn	  upplever	  större	  självständighet	  (Persson	  &	  Wernstedt,	  2012,	  s.	  

43).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Enligt	  Hannerz	  placeras	  utrikeskorrespondenterna	  ut	  där	  saker	  händer	  som	  är	  

värda	  att	  rapportera	  om.	  Utplaceringen	  är	  strategisk	  så	  att	  de	  få	  korrespondenter	  som	  

faktiskt	  finns	  kvar,	  kan	  täcka	  ett	  stort	  territorium.	  Dessutom	  klumpar	  

utrikeskorrespondenterna	  ihop	  sig	  i	  New	  York	  och	  Washington	  medan	  bara	  ett	  fåtal	  

finns	  i	  Kalifornien	  (Hannerz,	  2004,	  s.	  50).	  New	  York	  och	  Washington	  ingår	  i	  vad	  Hannerz	  

menar	  med	  nyhetscentrum.	  Nyhetscentrumen	  växer	  och	  krymper.	  Dessa	  förändringar	  är	  

utrikesredaktionerna	  och	  korrespondenterna	  känsliga	  för.	  Stephen	  Robinson,	  före	  detta	  

korrespondent	  i	  Washington,	  numera	  utrikesredaktör	  för	  Londons	  Daily	  Telegraph,	  

tycker	  att	  alldeles	  för	  stor	  fokus	  ligger	  på	  att	  rapportera	  från	  den	  amerikanska	  östkusten	  

(Hannerz,	  2004,	  s.	  60).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vad	  som	  händer	  i	  USA	  spelar	  en	  betydande	  roll	  för	  oss	  i	  Sverige.	  Forsman	  och	  

Somnell	  konstaterar	  att	  den	  svenska	  amerikabilden	  är	  starkt	  knuten	  till	  svensk	  

självförståelse	  och	  att	  den	  i	  hög	  grad	  formas	  av	  svenska	  medier.	  Det	  är	  kanske	  inte	  så	  

märkligt,	  då	  över	  1,3	  miljoner	  svenskar	  emigrerade	  till	  Nordamerika	  under	  tidigt	  1900-‐

tal	  (Sverige	  Amerika	  Centret,	  u.å.,	  stycke	  1).	  De	  hävdar	  att	  största	  nyhetstemat	  i	  all	  USA-‐

rapportering	  är	  kulturliv,	  och	  framförallt	  film	  och	  musik	  (Forsman	  &	  Somnell,	  2012,	  s.	  

29).	  De	  beskriver	  att	  amerikansk	  kultur	  i	  över	  100	  år	  har	  haft	  markant	  inflytande	  på	  

Sverige.	  Slagord	  i	  Sverige	  som	  ”arbete,	  sparande	  och	  självförnekelse”	  skriver	  författarna	  

byttes	  ut	  mot	  ”konsumtion,	  fritid	  och	  självförverkligande”.	  USA	  ses	  som	  ett	  

föregångsland	  enligt	  författarna.	  De	  svenska	  dagstidningarna	  skriver	  ofta	  om	  

amerikanska	  skådespelares	  och	  musikers	  privatliv	  samt	  deras	  filmer	  och	  album,	  på	  ett	  i	  

hög	  grad	  okritiskt	  sätt.	  Endast	  ett	  fåtal	  gånger	  förekommer	  mer	  fördjupade	  reportage	  
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om	  kulturlivet	  (Forsman	  &	  Somnell,	  2012,	  s.	  38).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  De	  svenska	  medierna	  är	  mer	  kritiska	  i	  rapporteringen	  om	  USA:s	  politik	  och	  

ekonomiska	  förutsättningar.	  Men	  när	  det	  kommer	  till	  det	  amerikanska	  kulturlivet	  är	  

rapporteringen	  fortfarande	  okritisk	  och	  oproblematisk	  (Forsman	  &	  Somnell,	  2012,	  s.	  

45).	  Världens	  medier,	  och	  inte	  minst	  svenska	  medier,	  har	  stor	  aptit	  på	  Hollywood-‐

nyheter.	  Men	  det	  är	  inte	  lätt	  för	  utrikesjournalister	  att	  få	  tillgång	  till	  material	  och	  källor	  i	  

rapporteringen	  av	  kändisar	  och	  deras	  produkter.	  Ännu	  svårare	  var	  det	  förr.	  Därför	  

grundades	  år	  1955	  Hollywood	  Foreign	  Press	  Association	  (HFPA).	  Ingick	  man	  i	  

organisationen	  kom	  man	  lättare	  in	  bakom	  kulisserna	  i	  Hollywood.	  För	  att	  vara	  medlem	  

var	  man	  tvungen	  att	  hålla	  sig	  inom	  snäva	  ramar	  när	  man	  skrev	  om	  exempelvis	  en	  

filmpremiär	  (Hess,	  2005,	  s.	  51).	  

	  

3.	  Teori	  

Här	  redogör	  vi	  för	  de	  teoretiska	  perspektiv	  som	  agerar	  stöttepelare	  för	  vår	  

undersökning.	  

3.1.	  Agenda-‐settingteorin	  

Nyhetsinnehåll	  skapas	  och	  formas	  utifrån	  meningsbärande	  referensramar.	  Nyheterna	  

får	  helt	  enkelt	  en	  speciell	  inramning	  som	  underlättar	  för	  publiken	  att	  se	  och	  förstå	  

innehållet.	  Publiken	  tolkar	  sedan	  nyheterna	  utifrån	  egna	  ramverk,	  vilka	  kan	  se	  

annorlunda	  ut	  beroende	  på	  förförståelse	  och	  erfarenhet	  av	  ämnet	  ifråga	  (McQuail,	  2010,	  

s.	  506).	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Termen	  agenda-setting	  myntades	  av	  McCombs	  och	  Shaw	  (1972,	  1993)	  och	  syftar	  

till	  nyhetsmediernas	  makt	  att	  bestämma	  nyhetsdagordningen.	  De	  nyheter	  som	  får	  stort	  

och	  frekvent	  utrymme	  i	  medierna	  uppfattas	  således	  som	  särskilt	  viktiga	  av	  en	  bred	  

publik	  (McQuail,	  2010,	  s.	  506).	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Agenda-‐settingteorin	  är	  uppdelad	  i	  två	  nivåer.	  Den	  första	  nivån	  består	  av	  agenda-‐

settingteorins	  klassiska	  del,	  det	  vill	  säga	  att	  medierna	  bestämmer	  vilka	  frågor	  publiken	  

tycker	  är	  viktiga.	  Den	  andra	  nivån	  beskriver	  sambandet	  mellan	  vad	  som	  rapporteras	  och	  

publikens	  uppfattning	  av	  det	  rapporterade.	  Det	  sambandet	  kallas	  priming.	  Här	  

definieras	  även	  hur	  det	  rapporterade	  framställs	  och	  hur	  publiken	  i	  sin	  tur	  tar	  emot	  den	  

informationen.	  Fokus	  ligger	  på	  vilka	  attribut	  och	  värderingar	  medierna	  använder	  för	  att	  

beskriva	  sakfrågor	  eller	  offentliga	  personer.	  En	  sådan	  ”förklädnad”	  kallas	  framing.	  Det	  
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sätt	  medierna	  använder	  för	  att	  beskriva	  nyhetshändelser	  eller	  offentliga	  personer	  blir	  

följaktligen	  tongivande	  för	  allmänhetens	  uppfattning	  (Coleman	  et	  al.,	  2009,	  s.	  149).	  

Framing	  är	  det	  sätt	  medier	  och	  publik	  gör	  händelser	  och	  nyhetsfrågor	  begripliga	  på.	  

Medierna	  lyfter	  fram	  vissa	  aspekter	  och	  gör	  dessa	  mer	  utmärkande	  (Coleman	  et	  al.,	  

2009,	  s.	  150).	  	  

3.2.	  Nyhetsvärdering	  
Johan	  Galtung	  och	  Mari	  Holmboe	  Ruges	  klassiska	  undersökning	  av	  utrikesjournalistik	  

utifrån	  12	  nyhetsvärderingsfaktorer,	  är	  en	  återkommande	  modell	  för	  mycket	  av	  den	  

forskning	  som	  fokuserar	  på	  mediernas	  nyhetsvärdering	  (Fowler,	  1999,	  s.	  13	  ff.).	  I	  sin	  

undersökning	  listade	  de	  12	  faktorer	  som	  påverkar	  huruvida	  en	  händelse	  får	  

nyhetsvärde	  eller	  inte.	  Här	  följer	  en	  beskrivning	  av	  de	  faktorer	  vi	  ser	  relevanta	  från	  vår	  

undersökning	  av	  nyhetsrapporteringen	  från	  USA:	  

Figur	  1.	  Nyhetsvärdering	  enligt	  Galtung	  &	  Ruge.

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Johan	  Galtung	  och	  Mari	  Holmboe	  Ruges	  analys	  av	  nyhetsvärdering	  utifrån	  de	  12	  faktorerna	  (Fowler	  1999,	  
s.	  13-‐17).	  
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En	  händelse	  som	  överskrider	  tröskeln	  till	  att	  vara	  en	  världsnyhet	  behöver	  inte	  ha	  en	  

svensk	  vinkel	  för	  att	  få	  nyhetsvärde	  (F2).	  Nyheter	  från	  USA	  har	  en	  lägre	  tröskel	  än	  

nyheter	  från	  exempelvis	  Indien.	  Dessutom	  får	  en	  händelse	  mer	  nyhetsvärde	  ju	  tydligare	  

den	  kan	  bli	  förklarad	  (F3).	  Här	  är	  det	  exempelvis	  tacksamt	  att	  kunna	  relatera	  till	  

kulturella	  stereotyper,	  eftersom	  man	  redan	  har	  en	  uppfattning	  om	  dessa.	  Hess	  beskriver	  

att	  ingen	  kommer	  till	  USA	  utan	  förutfattade	  meningar.	  I	  sin	  undersökning	  kommer	  han	  

fram	  till	  att	  så	  många	  som	  49	  procent	  av	  utrikesjournalisterna	  har	  stereotypa	  

uppfattningar	  om	  amerikaner,	  som	  att	  de	  är	  imperialistiska	  och	  arroganta.	  De	  har	  en	  

samling	  stereotyper	  om	  USA	  i	  bakfickan	  som	  uppmuntras	  av	  folket	  hemifrån	  (Hess,	  

2005,	  s.	  56-‐57).	  Många	  av	  utrikesjournalisterna	  har	  en	  anknytning	  till	  eller	  har	  varit	  i	  

USA	  vid	  tidigare	  tillfällen,	  innan	  de	  började	  arbeta	  här.	  En	  uppfattning	  om	  amerikaner,	  

att	  de	  är	  förvånansvärt	  trevliga	  och	  tillmötesgående,	  är	  något	  journalisterna	  fått	  erfara	  

med	  tiden.	  Karin	  Henriksson	  från	  Svenska	  Dagbladet	  säger	  till	  Hess	  att	  det	  är	  

ofrånkomligt	  att	  bli	  mer	  positivt	  inställd	  till	  USA	  ju	  längre	  man	  bor	  och	  arbetar	  där	  

(Hess,	  2005,	  s.	  64).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vi	  känner	  oss	  kulturellt	  närmare	  USA	  än	  exempelvis	  Indien	  eller	  Iran.	  Därför	  blir	  

USA	  automatiskt	  ett	  mer	  meningsfullt	  nyhetscentrum	  att	  hålla	  koll	  på	  (F4).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  förväntad	  händelse	  ökar	  chansen	  att	  bli	  en	  nyhet	  (F5).	  Exempelvis	  ett	  stort	  

sportevenemang	  som	  NHL-‐finalen	  där	  många	  svenskar	  spelar.	  Om	  det	  skulle	  hända	  

något	  oförutsägbart	  (F6),	  låt	  oss	  säga	  att	  en	  bomb	  detoneras	  under	  en	  av	  matcherna,	  har	  

det	  ett	  ännu	  högre	  nyhetsvärde	  än	  själva	  matchen.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Om	  en	  nyhet	  nått	  förstasidan	  fortsätter	  det	  vara	  en	  nyhet	  en	  tid	  framöver,	  även	  om	  

den	  minskar	  i	  omfattning	  (F7).	  Publiken	  känner	  redan	  till	  händelseförloppet	  och	  

intresset	  för	  nyheten	  ökar	  i	  takt	  med	  igenkänningsfaktorn.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kompositionen	  av	  nyhetsutbudet	  i	  tidningen	  eller	  nyhetssändningen	  är	  också	  en	  

faktor	  för	  vilka	  nyheter	  som	  tar	  sig	  in	  i	  nyhetsflödet	  (F8).	  Tunga	  nyheter	  om	  dödsfall	  och	  

kriminalitet	  behöver	  balanseras	  upp	  med	  lättare	  nyheter	  som	  exempelvis	  nöjesnyheter	  

från	  Hollywood.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  USA	  är	  en	  dominerande	  elitnation	  som	  påverkar	  Sverige	  på	  många	  sätt,	  politiskt,	  

ekonomiskt	  och	  kulturellt.	  Elitnationer	  har	  ett	  naturligt	  högt	  nyhetsvärde	  i	  medierna	  

(F9).	  Dessutom	  placerar	  vi	  gärna	  de	  stora	  stjärnorna	  från	  Hollywood	  i	  kategorin	  

elitpersoner	  som	  har	  ett	  högt	  nyhetsvärde	  (F10).	  De	  är	  igenkända	  av	  många	  och	  vi	  kan	  
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lättare	  identifiera	  oss	  med	  dem	  än	  med	  okända	  personer	  vi	  inte	  vet	  något	  om.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tunga,	  negativa	  händelser	  är	  ofta	  mer	  oväntade	  och	  bär	  på	  mer	  nyhetsvärde	  än	  

positiva	  händelser	  (F12).	  Rapporteringen	  i	  medier	  fokuserar	  gärna	  på	  negativa	  

händelser	  framför	  positiva	  eftersom	  publiken	  efterfrågar	  just	  dessa	  (Fowler,	  1999,	  s.	  

13ff).	  

3.3	  Globalisering	  
Wilnat	  och	  Martin	  argumenterar	  för	  en	  total	  avsaknad	  av	  sammanhängande	  teoretiska	  

ramverk	  för	  forskning	  kring	  utrikesrapportering	  eller	  utrikeskorrespondenter.	  

Författarna	  menar	  att	  utrikeskorrespondenternas	  rapportering	  har	  inverkan	  på	  

publikens	  uppfattning	  av	  andra	  nationer	  och	  att	  det	  därför	  är	  anmärkningsvärt	  hur	  pass	  

lite	  vi	  vet	  om	  utrikesreportagets	  utformning	  och	  upphovsmän.	  Vi	  använder	  oss	  av	  

nyhetsvärdering	  och	  agenda-‐settingteorier	  men	  det	  finns	  många	  fler	  sätt	  att	  förklara	  och	  

förstå	  utrikesnyheter.	  Nyhetsvärdering	  och	  agenda-‐settingteorier	  belyser	  hur	  

utrikesnyheterna	  skapas,	  men	  fångar	  däremot	  inte	  upp	  utrikeskorrespondenternas	  egna	  

skiftande	  värderingar	  och	  normer	  eller	  hur	  de	  uppfattar	  sitt	  yrke	  och	  arbetsuppgifter	  

(Wilnat	  &	  Martin,	  2012,	  s.	  504-‐506).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Då	  vår	  undersökning	  även	  diskuterar	  globala	  processers	  påverkan	  på	  

utrikesjournalistiska	  förutsättningar,	  anser	  vi	  det	  vara	  relevant	  att	  applicera	  teoretiska	  

koncept	  som	  behandlar	  globaliseringen	  av	  utrikesnyheter.	  	  

3.4	  Två	  sändebud	  
Cottle	  delar	  in	  den	  mediala	  globaliseringen	  i	  två	  olika	  forskningsparadigm.	  Å	  ena	  sidan	  

utkristalliserar	  han	  nyhetsmedierna	  som	  den	  globala	  dominansens	  sändebud	  och	  å	  

andra	  sidan	  ser	  han	  nyhetsmedierna	  som	  den	  globala	  sfärens	  sändebud.	  Utgångspunkt	  

för	  forskningen	  av	  den	  globala	  dominansen	  är	  en	  syn	  på	  transnationella	  medieföretag	  

samt	  västdominerade	  nyhetsbyråer	  som	  försöker	  kolonisera	  kommunikationsrymden.	  

Stora	  västerländska	  tv-‐bolag	  som	  CNN	  och	  BBC	  sätter	  agendan	  på	  den	  globala	  

nyhetsmarknaden.	  Mindre	  aktörer	  i	  andra	  länder	  kan	  enkelt	  reproducera	  deras	  

nyhetsinnehåll.	  Kritiker	  menar	  att	  nyhetsflödet	  blir	  allt	  mer	  homogent.	  Världen	  växer	  

samtidigt	  som	  nyhetsflödet	  krymper	  (Cottle,	  2009,	  s.	  341-‐344).	  Det	  pratas	  om	  en	  så	  

kallad	  CNN-‐effekt	  i	  den	  typen	  av	  sammanhang.	  CNN-‐effekten	  skapar	  mycket	  huvudbry	  

hos	  många	  medie-‐	  och	  journalistforskare	  kring	  hur	  nyhetsflödet	  i	  världen	  tas	  emot.	  Å	  

ena	  sidan	  finns	  uppfattningen	  om	  att	  en	  CNN-‐effekt	  bidrar	  till	  bättre	  och	  större	  
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rapportering	  som	  förändrar	  utrikespolitiken.	  Å	  andra	  sidan	  finns	  en	  prioritering	  i	  

nyhetsurvalet	  ur	  ett	  västerländskt	  perspektiv.	  Kritiska	  röster	  menar	  att	  när	  medierna	  

lägger	  energi	  på	  en	  konflikt,	  så	  hamnar	  flera	  andra,	  minst	  lika	  viktiga	  konflikter	  i	  

skymundan	  (Cottle,	  2009,	  s.	  348-‐349).	  Roosvall	  kommer	  fram	  till	  i	  sin	  

doktorsavhandling	  Utrikesjournalistikens	  antropologi	  -	  nationalitet,	  etnicitet	  och	  kön	  i	  

svenska	  tidningar,	  att	  världens	  kulturella	  referensramar	  idag	  blir	  likriktade	  då	  CNN,	  

Hollywood,	  MTV	  och	  globala	  medier	  dominerar	  nyhetsflödet	  (Roosvall,	  2005,	  s.	  12).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I	  Hess	  undersökning	  av	  utrikesjournalister	  i	  USA,	  kommer	  han	  fram	  till	  att	  CNN-‐

effekten	  ger	  redaktionerna	  hemma	  större	  kunskap	  om	  USA	  som	  land	  än	  andra	  länder.	  

Det	  gör	  att	  redaktörerna	  kan	  infiltrera	  mer	  i	  och	  kontrollera	  utrikesjournalisternas	  

arbete.	  När	  redaktionerna	  får	  in	  utrikesjournalistens	  material,	  kan	  de	  enkelt	  jämföra	  

arbetet	  mot	  nyheterna	  som	  CNN	  sänder.	  Pressen	  ökar	  för	  att	  hänga	  med	  i	  CNN:s	  tempo	  

(Hess,	  2005,	  s.	  79).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  På	  grund	  av	  CNN-‐effekten	  förvrängs	  världens,	  och	  även	  svenska	  mediers,	  

nyhetsurval.	  Händelser	  i	  USA	  blir	  överrepresenterade	  i	  våra	  nyhetsflöden	  (Hess,	  2005,	  s.	  

80).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Samtidigt	  dammar	  det	  andra	  forskningsparadigmet	  av	  Jürgen	  Habermas	  (1989)	  

koncept	  om	  den	  offentliga	  sfären.	  Marshall	  McLuhans	  (1964)	  begrepp	  ”global	  village”	  är	  

centralt.	  Här	  anses	  CNN	  snarare	  ha	  banat	  väg	  för	  en	  internationell	  rapportering	  som	  fått	  

journalistik	  på	  nationell	  nivå	  att	  kunna	  se	  bortom	  den	  egna	  nyhetshoristonten	  (Cottle,	  

2009,	  s.	  344).	  Hannerz	  uppmärksammar	  hur	  ”global	  media”	  bidrar	  till	  en	  känsla	  av	  

global	  tillhörighet	  och	  ett	  slags	  världsmedlemskap.	  Han	  kallar	  fenomenet	  för	  

kosmopolitanism	  (Hannerz,	  2004,	  s.	  20-‐23).	  	  Oavsett	  inriktning	  återstår	  en	  viss	  oro	  

kring	  hur	  ny	  produktionsteknik,	  som	  den	  mediala	  globaliseringen	  omfattar,	  påverkar	  

det	  journalistiska	  utövandet.	  Orosmomenten	  kretsar	  kring:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  Besattheten	  i	  live-‐sändningar	  dygnet	  runt	  från	  hela	  världen	  som	  möjliggörs	  av	  

kabel-‐	  och	  satellitsystem,	  2.	  Ett	  potentiellt	  hot	  från	  Internet	  mot	  traditionella	  

nyhetsformer,	  3.	  Betydelsen	  av	  mobil	  telefoni	  i	  symbios	  med	  ökandet	  av	  

medborgarjournalistik,	  frilansande	  krigskorrespondenter	  och	  underbetalda	  

videojournalister;	  samt	  4.	  Effekterna	  av	  nya	  elektroniska	  system	  för	  

nyhetsproduktionen	  samt	  det	  allt	  växande	  utbudet	  av	  multimedial	  nyhetsproduktion	  

och	  multikompetenta	  journalister.	  Samtliga	  orosmoment	  bottnar	  i	  ny	  och	  förbättrad	  

teknik	  som	  kan	  tänkas	  underlätta	  för	  de	  journalister	  som	  arbetar	  i	  en	  global	  kontext,	  
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men	  som	  motsägelsefullt	  nog	  även	  kan	  begränsa	  det	  utrikesjournalistiska	  utövandet	  

(Cottle,	  2009,	  s.	  346).	  

4.	  Metod	  &	  urval	  
För	  att	  besvara	  studiens	  frågor	  har	  vi	  gjort	  en	  kvantitativ	  enkätundersökning	  samt	  fyra	  

kvalitativa	  intervjuer.	  Vi	  diskuterar	  inledningsvis	  en	  sådan	  kombination	  av	  mätmetoder.	  	  

4.1	  Triangulering	  

Vi	  använder	  oss	  av	  både	  kvantitativa	  och	  kvalitativa	  metoder.	  Vi	  utgår	  först	  från	  en	  mer	  

generell	  bild	  av	  USA-‐bevakningen.	  Här	  använder	  vi	  en	  kvantitativ	  enkätundersökning	  

för	  att	  undersöka	  hur	  utrikesjournalister	  i	  USA	  i	  allmänhet	  uppfattar	  de	  svenska	  

mediernas	  prioritering	  av	  USA-‐bevakningen.	  Därefter	  fördjupar	  vi	  oss	  i	  

utrikesjournalistiken	  i	  Los	  Angeles	  i	  form	  av	  kvalitativa	  intervjuer	  med	  

utrikesjournalister	  i	  Los	  Angeles.	  Vi	  vill	  se	  utrikesjournalistikens	  verklighet,	  så	  som	  våra	  

intervjuade	  utrikesjournalister	  i	  Los	  Angeles	  uppfattar	  den.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jan	  Trost	  skriver	  i	  Kvalitativa	  intervjuer	  att	  en	  sådan	  kombination	  kallas	  

triangulering,	  vilket	  innebär	  att	  man	  använder	  sig	  av	  två	  eller	  fler	  mätmetoder	  för	  att	  

komma	  fram	  till	  rätt	  svar	  på	  forskningsfrågorna.	  Det	  är	  en	  särskilt	  tacksam	  metod	  när	  

avsikten	  även	  är	  att	  göra	  uppskattningar	  av	  framtiden	  (Trost,	  2010,	  s.	  344-‐345),	  vilket	  vi	  

vill.	  Ytterligare	  en	  fördel	  med	  triangulering	  är	  att,	  genom	  kombinationen	  kvantitativa	  

och	  kvalitativa	  metoder,	  få	  fram	  data	  som	  man	  kan	  lita	  mer	  på	  än	  om	  vi	  enbart	  använder	  

en	  metod	  (Trost,	  2010,	  s.	  35).	  Siffran	  blir	  mer	  än	  bara	  ett	  nummer. 	  

	  

4.2	  Kvantitativ	  enkätundersökning	  

Den	  kvantitativa	  enkätundersökningen	  är	  vår	  första	  datainsamling.	  Den	  tjänar	  till	  att	  

undersöka	  de	  svenska	  utrikesjournalisternas	  syn	  på	  svenska	  mediers	  prioritering	  av	  

USA-‐bevakningen.	  Genom	  vår	  kvantitativa	  enkätundersökning	  av	  svenska	  

utrikesjournalister	  i	  USA,	  söker	  vi	  regelbundenhet	  och	  strukturella	  mönster	  i	  deras	  

arbetssituation	  i	  USA.	  Ur	  enkätundersökningen	  vaskar	  vi	  också	  fram	  mönster	  och	  

regelbundenheter	  som	  vi	  kan	  väva	  de	  kvalitativa	  intervjuerna	  kring.	  Det	  är	  således	  inte	  

relevant	  att	  redogöra	  för	  samtliga	  enkätfrågor	  i	  resultatdelen.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Johansson	  (2010)	  argumenterar	  för	  att	  den	  kvantitativa	  metoden	  ger	  

strukturerade	  och	  systematiska	  observationer.	  Fördelen	  med	  enkätundersökningen	  är	  
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att	  vi	  kan	  ställa	  identiska	  frågor	  till	  samtliga	  respondenter,	  vilket	  bäddar	  för	  en	  god	  

generalisering.	  Enkätundersökningen	  använder	  vi	  också	  för	  att	  välja	  ut	  vilka	  

intervjupersoner	  vi	  vill	  komma	  i	  kontakt	  med	  inför	  de	  fyra	  kvalitativa	  intervjuerna	  i	  Los	  

Angeles.	  

 

4.2.1	  Urval	  respondenter	  

Enligt	  Weaver	  och	  Wilnat	  är	  journalistikforskningen	  inte	  helt	  oproblematisk.	  Att	  hitta	  

representativa	  urval	  är	  ett	  bekymmer	  som	  får	  många	  forskare	  att	  lägga	  pannan	  i	  djupa	  

veck.	  Anledningen	  är	  att	  det	  finns	  mycket	  få	  kompletta	  listor	  över	  hur	  många	  

journalister	  ett	  medieföretag	  faktiskt	  använder	  sig	  av.	  Frilansare	  och	  stringers	  

exkluderas	  ofta	  från	  listorna	  och	  det	  är	  då	  upp	  till	  forskaren	  att	  på	  annat	  vis	  se	  till	  att	  

undersökningspopulationen	  blir	  komplett	  (Weaver	  &	  Wilnat,	  2012,	  s.	  547).	  Resultatet	  av	  

enkätundersökningen	  skulle	  säkerligen	  sett	  annorlunda	  ut	  om	  urvalet	  av	  respondenter	  

breddats	  till	  fler	  nyhetsområden	  i	  USA	  än	  de	  vi	  undersöker.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eftersom	  antalet	  fasta	  utrikeskorrespondenter	  krymper	  samtidigt	  som	  antalet	  

frilansare	  och	  stringers	  växer,	  tycker	  vi	  att	  den	  senast	  nämnda	  gruppen	  är	  minst	  lika	  

viktig	  att	  inkludera.	  Det	  register	  som	  då	  blir	  mest	  aktuellt	  för	  oss	  att	  använda	  är	  det	  som	  

svenska	  ambassaden	  tillhandahåller.	  Där	  listas	  svenska	  utrikesjournalister	  från	  de	  

områden	  vi	  undersöker,	  det	  vill	  säga	  Washington,	  New	  York	  och	  Los	  Angeles.	  Listan	  

presenterar	  dock	  även	  svenska	  utrikesjournalister	  som	  inte	  bedriver	  nyhetsjournalistik	  

och	  journalister	  vars	  kontaktuppgifter	  är	  inaktuella,	  eller	  som	  inte	  längre	  är	  verksamma	  

i	  USA.	  De	  utgör	  det	  naturliga	  bortfallet	  och	  ska	  definieras	  bort	  (Johansson,	  2010,	  s.	  94).	  

Antalet	  aktiva,	  yrkesutövande	  svenska	  utrikesjournalister	  som	  rapporterar	  för	  

nyhetsmedier	  i	  Sverige	  är	  då	  41	  stycken,	  varav	  37	  stycken	  från	  listan.	  Övriga	  fyra	  är	  så	  

kallade	  snöbollsurval.	  Snöbollsurvalet	  diskuteras	  längre	  fram	  i	  metodkapitlet.	  Detta	  blir	  

vårt	  nettourval	  (Johansson,	  2010,	  s.	  94).	  Av	  dessa	  har	  25	  stycken	  svarat	  på	  enkäten,	  

vilket	  ger	  oss	  en	  bra	  svarsfrekvens	  på	  60,9	  procent.	  Urvalet	  inkluderar	  fasta	  och	  

frilansande	  skrivande	  samt	  fotograferande	  utrikesjournalister	  från	  Washington,	  New	  

York,	  Los	  Angeles.	  Vårt	  urval	  är	  alltså	  representativt	  för	  vår	  undersökning.	  Ett	  

representativt	  urval	  ger	  ett	  representativt	  resultat	  (Johansson,	  2010,	  s.	  91).	  

	  

4.2.2	  Enkätkonstruktion	  och	  genomförande	  

Enkäten	  (se	  bilaga	  1)	  är	  en	  webbenkät	  och	  mejlas	  till	  respondenterna.	  Telefonenkäter	  
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ger	  oftast	  bättre	  svarsfrekvens	  än	  postenkäter.	  Webbenkäter	  blir	  dock	  allt	  vanligare	  som	  

insamlingsmetod.	  Risken	  är	  att	  respondentens	  vilja	  att	  delta	  blir	  svår	  för	  forskaren	  att	  

kontrollera.	  I	  en	  webbenkät	  blir	  respondenten	  inte	  påverkad	  av	  den	  som	  håller	  i	  

intervjun,	  vilket	  annars	  kan	  vara	  fallet	  i	  en	  telefonenkät.	  Han	  eller	  hon	  behöver	  inte	  

fundera	  över	  socialt	  önskvärda	  svar	  i	  en	  skriftlig	  enkät,	  utan	  kan	  svara	  mer	  fritt	  

(Johansson,	  2010,	  s.	  96).	  Telefonenkäter	  och	  postenkäter	  blir	  väldigt	  kostsamma	  såväl	  

tidsmässigt	  som	  ekonomiskt	  för	  oss.	  Webbenkäten	  är	  därför	  en	  smidig	  och	  bra	  

insamlingsmetod.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  För	  att	  konstruera	  enkäten	  använder	  vi	  oss	  av	  Google	  Docs.	  Det	  är	  ett	  

gratisprogram	  som	  är	  tillgängligt	  för	  vem	  som	  helst	  på	  Internet.	  Enkäten	  inleds	  med	  en	  

allmän	  introduktion	  till	  undersökningen	  där	  vi	  berättar	  vilka	  vi	  är,	  vad	  undersökningen	  

handlar	  om	  och	  varför	  vi	  gör	  den.	  Vi	  går	  även	  i	  korthet	  igenom	  hur	  enkäten	  ska	  fyllas	  i,	  

för	  att	  undvika	  eventuella	  missförstånd.	  Något	  som	  kan	  bli	  förvirrande	  är	  att	  vi	  

använder	  ordet	  ”utrikesjournalister”	  genomgående	  i	  vår	  undersökning.	  Därför	  skiljer	  vi	  i	  

enkäten	  på	  de	  olika	  yrkesgrupperna	  som	  begreppet	  inkluderar.	  Det	  finns	  således	  en	  del	  

för	  fasta	  skrivande	  reportrar,	  en	  för	  frilansande	  skrivande	  reportrar	  och	  en	  för	  

fotografer	  som	  är	  såväl	  fasta	  som	  frilansande.	  Detta	  för	  att	  undvika	  att	  vissa	  

formuleringar	  och	  uttryck	  försvårar	  för	  utrikesjournalister	  med	  olika	  arbetsuppgifter	  att	  

besvara.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ett	  par	  påminnelser	  via	  mejl	  och	  telefon	  har	  ökat	  vår	  svarsfrekvens.	  Trots	  det	  har	  

vi	  ändå	  inte	  fått	  samtliga	  respondenter	  till	  att	  fylla	  i	  enkäten.	  Det	  externa	  bortfallet	  kan	  

bero	  på	  ovilja	  eller	  tidsbrist	  att	  svara.	  Det	  kan	  också	  bero	  på	  ett	  naturligt	  bortfall.	  Hur	  

väl	  man	  än	  sållar	  sitt	  urval,	  kommer	  det	  externa	  bortfallet	  alltid	  bestå	  av	  en	  del	  naturliga	  

bortfall	  också	  (Johansson,	  2010,	  s.	  94).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vi	  använder	  i	  huvudsak	  fasta	  svarsalternativ.	  Samtidigt	  vill	  vi	  inte	  utesluta	  andra	  

eventuella	  svar	  som	  vi	  inte	  erbjuder	  bland	  alternativen.	  Det	  är	  i	  sådana	  fall	  bra	  att	  

kombinera	  slutna	  frågor	  med	  ett	  öppet	  alternativ	  där	  respondenten	  kan	  välja	  att	  fylla	  i	  

något	  annat	  som	  passar	  bättre	  (Dahmström,	  2011,	  s.	  131).	  I	  övrigt	  inspireras	  vi	  av	  

tidigare	  forskning	  och	  då	  i	  synnerhet	  av	  Ulf	  Hannerz	  (2004)	  Stephen	  Hess	  (2005)	  och	  

Gunnar	  Nygren	  (2008)	  för	  att	  formulera	  relevanta	  och	  intressanta	  frågor.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Enkäterna	  analyseras	  i	  statistikprogrammet	  Excel.	  Där	  sammanfattar	  vi	  siffrorna	  

och	  analyserar	  och	  lyfter	  fram	  strukturer	  och	  mönster	  i	  de	  resultat	  vi	  anser	  vara	  

relevanta	  att	  utgå	  ifrån	  samt	  följa	  upp	  i	  de	  kvalitativa	  intervjuerna.	  
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4.3	  Kvalitativa	  intervjuer	  

Utifrån	  resultatet	  från	  enkätundersökningen	  silar	  vi	  fram	  mönster	  och	  teman	  till	  de	  

kvalitativa	  intervjuerna.	  Den	  kvalitativa	  intervjumetoden	  ger	  möjlighet	  till	  fördjupning	  

samt	  anpassning	  efter	  intervjuperson,	  vilket	  är	  en	  av	  metodens	  stora	  styrkor	  (Esaiasson	  

et	  al.,	  2012,	  s.	  291).	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I	  enlighet	  med	  det	  kvalitativa	  perspektivet	  betraktar	  vi	  verkligheten	  som	  en	  

individuell,	  social	  och	  kulturell	  konstruktion	  (Backman,	  2010,	  s.	  53).	  Vi	  menar	  att	  det	  är	  

mer	  intressant	  att	  förstå	  bakomliggande	  faktorer	  som	  påverkar	  utrikesjournalisternas	  

arbete	  samt	  hur	  de	  själva	  uppfattar	  en	  sådan	  påverkan,	  än	  att	  stanna	  vid	  ett	  

konstaterande	  byggt	  av	  siffror	  utifrån	  en	  kvantitativ	  metodologi.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Inför	  utförandet	  av	  intervjuerna	  anammar	  vi	  Trosts	  symboliska	  interaktionistiska	  

perspektiv	  eftersom	  intervjun	  enbart	  ska	  handla	  om	  utbyte	  av	  information.	  Perspektivet	  

går	  ut	  på	  att	  den	  intervjuade	  tillhandahåller	  intervjuaren	  med	  den	  information	  och	  de	  

känslor	  som	  efterfrågas.	  Den	  som	  intervjuar	  får	  inte	  påverka	  intervjuns	  riktning	  med	  

egna	  åsikter	  (Trost,	  2010,	  s.	  52).	  För	  att	  det	  ska	  bli	  möjligt	  krävs	  att	  forskarna	  bygger	  sin	  

förståelse	  runt	  fem	  viktiga	  element.	  Forskaren	  måste	  beakta	  definitionen	  av	  situationen,	  

förstå	  att	  all	  interaktion	  är	  social,	  att	  vi	  interagerar	  med	  hjälp	  av	  symboler,	  att	  

människan	  är	  aktiv	  och	  att	  vi	  handlar,	  beter	  oss	  samt	  befinner	  oss	  i	  nuet	  (Trost,	  2010.	  s.	  

12).	  	  	  

	  

4.3.1	  Urval	  intervjupersoner	  

Vi	  är	  medvetna	  om	  att	  det	  finns	  fler	  svenska	  utrikesjournalister	  i	  USA	  än	  de	  som	  står	  på	  

vår	  ursprungliga	  lista.	  Det	  har	  visat	  sig	  i	  samtal	  med	  andra	  svenska	  utrikesjournalister	  

som	  ingår	  i	  undersökningen.	  Därför	  väljer	  vi	  att	  komplettera	  listan	  med	  ett	  så	  kallat	  

snöbollsurval.	  Snöbollsurval	  innebär	  att	  redan	  utvalda	  intervjupersoner	  ger	  förslag	  på	  

andra	  potentiella	  intervjupersoner,	  vilka	  forskaren	  väljer	  att	  ta	  till	  vara	  på	  (Kvale	  &	  

Brinkmann,	  2009,	  s.	  174).	  Då	  det	  inte	  går	  att	  komma	  åt	  hela	  populationen	  svenska	  

utrikesjournalister	  i	  USA,	  är	  snöbollsurval	  ett	  bra	  sätt	  att	  utvidga	  den	  tillgängliga	  

urvalsramen	  på.	  Vi	  har	  till	  exempel	  fått	  tag	  på	  Annika	  Greder	  Duncan	  genom	  

snöbollsurval.	  De	  som	  utgör	  snöbollsurval,	  har	  givetvis	  också	  fått	  besvara	  

enkätundersökningen.	  Nedan	  följer	  en	  kort	  presentation	  av	  våra	  fyra	  intervjupersoner:	  

Thomas	  Engström	  -	  Intervjun	  genomfördes	  på	  ett	  bokcafé	  på	  the	  Grove	  i	  centrala	  Los	  
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Angeles	  den	  22	  april	  2013.	  Han	  är	  frilansfotograf	  för	  Expressen	  sedan	  1993,	  men	  gör	  

även	  fotojobb	  för	  en	  del	  magasin.	  Han	  föredrar	  att	  arbeta	  med	  glada,	  positiva	  uppdrag	  

framför	  negativ	  nyhetsbevakning.	  Därför	  anser	  han	  att	  Los	  Angeles,	  med	  den	  stora	  

nöjesindustrin,	  är	  den	  perfekta	  marknaden	  för	  honom.	  Thomas	  Engström	  är	  mycket	  på	  

resande	  fot	  och	  har	  på	  fem	  år	  hunnit	  bo	  i	  sex	  olika	  städer.	  	  

Diana	  Ljungaeus	  -	  Intervjun	  genomfördes	  den	  1	  maj	  2013	  på	  Los	  Angeles	  Press	  Club	  i	  

centrala	  Los	  Angeles.	  Det	  är	  en	  publicist-‐	  och	  journalistklubb	  som	  hon	  är	  VD	  för.	  Till	  

exempel	  håller	  klubben	  i	  presskonferenser	  och	  en	  stor	  återkommande	  gala	  där	  priser	  

delas	  ut	  till	  bland	  annat	  amerikanska	  kultur-‐	  och	  nöjesjournalister.	  Diana	  Ljungaeus	  har	  

arbetat	  som	  utrikesjournalist	  i	  USA	  i	  17	  år.	  Hon	  började	  som	  fast	  utrikeskorrespondent	  

för	  GT	  Expressen	  och	  har	  sedan	  frilansat	  för	  bland	  annat	  DN,	  Resumé	  och	  TV4.	  

Annika	  Greder	  Duncan	  -	  Den	  3	  maj	  2013,	  träffade	  vi	  Annika	  Greder	  Duncan	  i	  sitt	  hem	  i	  

Norco,	  vilket	  är	  en	  liten	  hästby	  utanför	  Los	  Angeles	  med	  20	  000	  invånare	  och	  13	  000	  

hästar.	  Hon	  började	  arbeta	  som	  utrikesjournalist	  i	  USA	  på	  kontrakt	  för	  Radiosporten	  

men	  frilansar	  idag	  för	  dem	  och	  TV4.	  Hennes	  bevakningsområde	  är	  huvudsakligen	  NHL	  

Hockey.	  Normalt	  sett	  går	  Annika	  Greder	  Duncan	  på	  två	  till	  tre	  matcher	  i	  veckan.	  

Magnus	  Sundholm	  -	  Den	  fjärde	  och	  sista	  intervjun	  genomfördes	  den	  16	  maj	  2013	  på	  en	  

restaurang	  på	  Santa	  Monica	  Blvd	  i	  Los	  Angeles	  med	  Magnus	  Sundholm.	  Han	  är	  

nöjesreporter	  för	  Aftonbladet	  och	  har	  arbetat	  för	  dem	  i	  22	  år.	  Magnus	  Sundholm	  reser	  

mycket	  och	  när	  vi	  träffade	  honom	  hade	  han	  under	  en	  vecka	  hunnit	  med	  jobbuppdrag	  i	  så	  

väl	  Mexico	  som	  Las	  Vegas.	  	  

4.3.2	  Intervjuguide	  och	  genomförande	  

Jan	  Trost	  har	  med	  Steinar	  Kvale	  som	  inspiration	  och	  utgångspunkt	  delat	  in	  de	  kvalitativa	  

intervjustadierna	  i	  sju	  steg.	  De	  sju	  stegen	  är	  en	  modell	  för	  kvalitativa	  intervjuer	  (Trost,	  

2010,	  s.	  50),	  vilka	  vi	  efterföljer	  i	  utförandet	  av	  de	  kvalitativa	  intervjuerna.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Under	  första	  stadiet	  ”tematisering”	  (Trost,	  2010,	  s.	  50)	  utformar	  vi	  vår	  

intervjuguide	  (se	  bilaga	  2)	  för	  de	  kvalitativa	  intervjuerna.	  Intervjuns	  teman	  ska	  fånga	  in	  

de	  fenomen	  som	  vi	  undersöker.	  Med	  vårt	  teoretiska	  ramverk	  som	  grund	  formulerar	  vi	  

fyra	  bredare	  teman	  eller	  frågeområden.	  De	  teman	  vi	  använder	  i	  intervjuguiden	  är	  

områdesbevakning,	  nyhetsvärdering,	  arbetssituation,	  och	  framtid.	  Vi	  använder	  oss	  av	  

allmänna	  frågor	  i	  början	  för	  att	  mjuka	  upp	  intervjupersonen,	  som	  att	  hon	  eller	  han	  får	  

berätta	  om	  en	  vanlig	  arbetsdag.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Varje	  intervju	  inleds	  på	  samma	  sätt,	  nämligen	  med	  de	  allmänna	  frågorna	  som	  
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uppmjukning.	  Tanken	  är	  att	  intervjuerna	  inte	  ska	  vara	  för	  mallade.	  Vi	  eftersträvar	  

strukturerade	  intervjuer	  med	  öppna	  frågor,	  det	  vill	  säga	  utan	  svarsalternativ	  (Trost,	  

2010,	  s.	  42-‐43),	  så	  att	  intervjupersonerna	  kan	  prata	  mer	  spontant	  och	  öppet.	  Av	  samma	  

anledning	  får	  ingen	  av	  intervjupersonerna	  ta	  del	  av	  frågorna	  på	  förhand.	  Intervjuerna	  

tar	  ungefär	  60	  minuter	  och	  genomförs	  på	  lugna	  platser	  i	  Los	  Angeles	  där	  vi	  kan	  prata	  

ostört.	  Vi	  ville	  få	  så	  dynamiska	  intervjuer	  som	  möjligt	  och	  anpassade	  därför	  

följdfrågorna	  efter	  person	  och	  yrkesroll.	  Samtliga	  intervjuer	  spelades	  in,	  givetvis	  med	  

intervjupersonens	  tillåtelse,	  för	  att	  underlätta	  i	  det	  kommande	  analysarbetet.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Före	  utformningen	  av	  vår	  intervjuguide	  behövde	  vi	  en	  förförståelse	  inom	  våra	  olika	  

frågeområden.	  Riktig	  förförståelse	  ger	  upphov	  till	  god	  förkunskap,	  medan	  felaktig	  

förförståelse	  snarare	  kan	  påminna	  om	  fördomar	  (Thurén,	  2010,	  s.	  60-‐62).	  	  

4.4	  Diskussion	  av	  metod	  samt	  etiska	  överväganden	  

Kvantitativa	  forskare	  är	  förtjusta	  i	  att	  kategorisera	  eller	  kvantifiera	  medan	  de	  kvalitativa	  

forskarna	  karakterisar	  och	  gestaltar.	  Vi	  står	  med	  en	  fot	  i	  varje	  läger.	  Den	  kvantitativa	  

enkätundersökningen	  är	  bärande	  för	  vår	  forskning.	  Samtidigt	  delar	  vi	  de	  kvalitativa	  

forskarnas	  intresse	  för	  att	  förstå	  verkligheten.	  Vi	  menar	  att	  den	  ena	  metoden	  inte	  

utesluter	  den	  andra	  och	  att	  vi,	  genom	  att	  använda	  båda	  redskapen,	  får	  ett	  bredare	  

underlag	  och	  en	  säkrare	  grund	  för	  analys	  och	  tolkning.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Det	  faktum	  att	  vi	  är	  två	  forskare	  ser	  vi	  som	  en	  fördel	  för	  att	  säkerställa	  hög	  

reliabilitet.	  Forskarens	  tolkningar	  är	  avgörande	  för	  studiens	  resultat,	  vilken	  kan	  naggas	  i	  

kanterna	  om	  forskaren	  varit	  slarvig,	  antecknat	  fel	  eller	  missuppfattat	  intervjupersonen.	  

Begreppen	  reliabilitet	  och	  validitet	  hänger	  traditionellt	  ihop	  med	  den	  kvantitativa	  

studien	  (Trost,	  2012,	  s.	  132).	  Eftersom	  vi	  i	  de	  kvalitativa	  intervjuerna	  tillämpar	  ett	  

perspektiv	  som	  inte	  ser	  på	  människan	  som	  statisk,	  utan	  snarare	  som	  deltagare	  och	  aktör	  

i	  en	  social	  process,	  är	  det	  inte	  helt	  säkert	  att	  våra	  intervjupersoner	  uppfattar	  

verkligheten	  på	  liknande	  sätt.	  Vi	  har	  båda	  varit	  närvarande	  vid	  samtliga	  kvalitativa	  

intervjuer.	  Vi	  har	  hållit	  i	  två	  intervjuer	  var,	  och	  antecknat	  under	  resterande	  två.	  Det	  har	  

varit	  en	  fördel,	  eftersom	  vi	  med	  lätthet	  har	  kunnat	  kontrollera	  sinsemellan	  hur	  vi	  

uppfattat	  andemeningen	  i	  varje	  intervju.	  Olika	  tolkningar	  kan	  även	  fungera	  berikande	  

(Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009,	  s.	  254).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Våra	  kunskaper	  i	  ämnet	  har	  vuxit	  efter	  varje	  intervju,	  vilket	  underlättar	  inför	  

analysarbetet	  då	  delarna	  tolkas	  utifrån	  helheten	  i	  enlighet	  med	  den	  hermeneutiska	  
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spiralen.	  Större	  erfarenhet	  ger	  bättre	  förförståelse	  som	  i	  sin	  tur	  underlättar	  för	  

forskaren	  att	  uppfatta	  finare	  nyanser	  i	  det	  undersökta	  fenomenet	  (Thurén,	  2010,	  s.	  61).	  	  

	  

4.4.1	  Etik	  

Intervjuplatserna	  har	  valts	  ut	  i	  samråd	  med	  intervjupersonerna,	  för	  att	  få	  en	  omgivande	  

miljö	  som	  de	  känt	  sig	  bekväma	  och	  lugna	  i.	  Vi	  inser	  att	  det	  kan	  ge	  intervjupersonerna	  en	  

möjlighet	  att	  styra	  samtalet.	  Vi	  upplever	  dock	  intervjuplatserna	  inte	  på	  något	  sätt	  har	  

inverkat	  negativt.	  Intervjuerna	  har	  snarare	  fortlöpt	  problemfritt	  där	  vi	  som	  

intervjupersoner	  fått	  styra	  samtalen.	  Ingen	  av	  intervjupersonerna	  i	  de	  kvalitativa	  

intervjuerna	  har	  efterfrågat	  att	  bli	  behandlade	  konfidentiellt	  eller	  anonymt,	  vilket	  för	  

studien	  inte	  heller	  har	  känts	  som	  ett	  relevant	  alternativ.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I	  den	  kvantitativa	  enkätundersökningen	  erbjöd	  vi	  möjligheten	  att	  svara	  anonymt,	  

vilket	  vissa	  har	  utnyttjat.	  Ett	  etiskt	  övervägande	  vi	  här	  har	  beaktat	  är	  att	  vi	  känner	  till	  

vilka	  som	  medverkar	  i	  enkätundersökningen.	  Det	  innebär	  att	  respondenterna	  inte	  kan	  

vara	  anonyma	  för	  oss.	  Däremot	  behandlar	  vi	  deras	  uppgifter	  konfidentiellt.	  Ingen	  

utomstående	  ska	  få	  reda	  på	  vem	  som	  svarar	  vad	  (Trost,	  2012,	  s.	  61).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hade	  urvalet	  i	  den	  kvantitativa	  enkätundersökningen	  varit	  jämnt	  fördelad	  över	  

antal	  utrikesjournalister	  i	  Washington,	  New	  York	  och	  Los	  Angeles,	  skulle	  det	  vara	  

intressant	  att	  göra	  en	  jämförelse	  mellan	  östkust	  och	  västkust	  redan	  i	  enkäten.	  En	  sådan	  

jämförelse	  blir	  i	  vårt	  fall	  skev,	  då	  utrikesjournalisterna	  på	  östkustsidan	  är	  betydligt	  fler	  

än	  på	  västkustsidan.	  Därför	  tjänar	  enkäten	  som	  underlag	  till	  de	  kvalitativa	  intervjuerna.	  

Vi	  plockar	  ut	  de	  resultat	  där	  vi	  finner	  mönster	  och	  väljer	  att	  redogöra	  för	  och	  analysera	  

dessa.	  Det	  är	  med	  andra	  ord	  inte	  relevant	  för	  den	  här	  undersökningen	  att	  analysera	  

samtliga	  frågor	  i	  enkäten	  och	  ställa	  utrikesjournalisternas	  svar	  mot	  varandra	  i	  något	  

jämförande	  syfte.	  

	  

5.	  Resultat	  &	  analys	  

5.1	  USA-‐bevakningen	  som	  helhet	  

Här	  redogör	  vi	  för	  resultaten	  från	  våra	  respondenter	  i	  den	  kvantitativa	  

enkätundersökningen	  som	  besvarar	  frågeställningen:	  ”Hur	  ser	  svenska	  

utrikesjournalister	  i	  USA	  på	  sin	  USA-‐bevakning?”.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  USA	  har	  ett	  högt	  nyhetsvärde	  i	  de	  svenska	  medierna.	  Det	  räcker	  ofta	  med	  ganska	  få	  



	   25	  

döda	  i	  USA	  för	  att	  en	  händelse	  ska	  få	  nyhetsvärde,	  medan	  motsvarande	  händelse	  i	  till	  

exempel	  Indien	  eller	  Sydamerika	  kräver	  betydligt	  fler	  döda	  för	  att	  få	  samma	  mediala	  

uppmärksamhet.	  I	  och	  med	  att	  över	  en	  miljon	  svenskar	  utvandrade	  till	  USA	  under	  tidigt	  

1900-‐tal,	  har	  många	  svenskar	  en	  personlig	  anknytning	  till	  landet.	  	  

	  

	  
 

	  

	  

Våra	  respondenter	  är	  främst	  baserade	  i	  Washington	  (5	  st),	  New	  York	  (15	  st)	  och	  Los	  

Angeles	  (5	  st).	  Majoriteten	  av	  respondenterna	  i	  enkätundersökningen	  anser	  att	  olika	  

områden	  i	  USA	  kräver	  olika	  nyhetsbevakning,	  det	  vill	  säga	  att	  olika	  geografiska	  områden	  

formar	  valet	  av	  nyheter.	  Vissa	  hade	  ingen	  åsikt.	  Dock	  har	  ingen	  svarat	  nej	  på	  frågan.	  Se	  

figur	  2.	  

Figur	  2.	  Områdesbevakning	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
N=25	  
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Så	  nu	  kan	  vi	  konstatera	  att	  olika	  områden	  i	  USA	  kräver	  olika	  bevakning.	  En	  tydlig	  

majoritet	  av	  våra	  respondenter	  anser	  också	  att	  bevakningen	  av	  USA	  inte	  är	  korrekt	  och	  

allsidig.	  Se	  figur	  3.	  
	  

Figur	  3.	  Rapportering	  

N=25	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

När	  det	  kommer	  till	  uppfattning	  om	  vilka	  nyhetstyper	  som	  får	  högst	  prioritering	  i	  

svenska	  medier,	  går	  åsikterna	  lite	  mer	  isär.	  Som	  illustrerat	  i	  figur	  4	  anser	  flest	  att	  politik,	  

ekonomi-‐	  och	  affärsnyheter,	  som	  vi	  här	  har	  kategoriserat	  som	  tunga	  nyheter,	  får	  högst	  

prioritering	  i	  svenska	  medier.	  Några	  tycker	  att	  lättsamma	  nyheter	  som	  nöjesnyheter	  får	  

högst	  prioritering	  och	  till	  slut	  har	  några	  få	  ingen	  uppfattning,	  eller	  tycker	  att	  det	  skiljer	  

sig	  mellan	  olika	  uppdragsgivare.	  	  
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Figur	  4.	  Nyhetsprioritering	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
N=25	  

5.2	  Rapporteringen	  från	  Los	  Angeles	  

Här	  redogör	  vi	  för	  resultaten	  från	  våra	  kvalitativa	  intervjuer	  som	  besvarar	  

frågeställningen:	  ”Hur	  ser	  svenska	  utrikesjournalister	  i	  Los	  Angeles	  på	  rapporteringen	  

från	  Los	  Angeles?”	  Sammanfattningar	  av	  intervjupersonernas	  svar	  varvas	  med	  

gestaltande	  citat.	  
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5.2.1	  Skillnad	  i	  rapporteringen	  från	  olika	  områden	  

På	  östkusten	  finns	  fler	  svenska	  utrikesjournalister	  än	  på	  västkusten.	  Våra	  

intervjupersoner	  säger	  att	  svenska	  medier	  fokuserar	  sin	  USA-‐bevakning	  på	  Washington	  

och	  New	  York	  av	  såväl	  ekonomiska	  som	  bekväma	  skäl.	  Det	  medför	  skillnader	  i	  hur	  

rapporteringen	  från	  olika	  områdena	  i	  USA	  ser	  ut.	  Det	  är	  inte	  svårt	  för	  någon	  av	  

intervjupersonerna	  att	  definiera	  på	  vilket	  sätt	  rapporteringen	  skiljer	  sig	  åt.	  De	  hävdar	  

att	  det	  i	  New	  York	  finns	  ett	  bredare	  urval	  av	  olika	  nyheter	  att	  rapportera	  om.	  

Washington	  är	  bara	  politik.	  Och	  i	  Los	  Angeles	  regerar	  nöjesnyheterna.	  	  

Hur	  ser	  då	  våra	  intervjupersoner	  på	  en	  sådan	  områdesbevakning	  av	  USA	  i	  allmänhet	  och	  

Los	  Angeles	  i	  synnerhet?	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	   	  

	  

	  

Samtliga	  intervjupersoner	  är	  överens	  om	  att	  bevakningen	  av	  Los	  Angeles	  handlar	  om	  

nöjes-‐	  och	  underhållningsjournalistik.	  Några	  diskuterar	  konsekvenserna	  av	  att	  
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rapporteringen	  är	  så	  pass	  kändisfixerad,	  eftersom	  vissa	  nyhetstyper	  hamnar	  i	  skuggan	  

av	  Hollywoods	  stjärnglans.	  Nyheter	  som	  till	  exempel	  behandlar	  aktuella	  miljöfrågor	  och	  

som	  intervjupersonerna	  också	  tror	  förtjänar	  sin	  beskärda	  del	  av	  det	  mediala	  utrymmet.	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

5.2.2	  Drömmen	  om	  Hollywood?	  

Los	  Angeles	  har	  länge	  betraktats	  som	  ”drömfabriken”.	  Standard	  för	  film	  och	  

underhållning	  sätts	  där.	  Samtidigt	  ser	  våra	  intervjupersoner	  hur	  Hollywoods	  monopol	  

på	  filmindustrin	  håller	  på	  att	  luckras	  upp.	  Världen	  blir	  mer	  global	  och	  därför	  har	  

filmindustrin	  breddats	  till	  stora	  marknader	  som	  Europa	  och	  Asien.	  Det	  påverkar	  

utrikesjournalisterna	  i	  Los	  Angeles	  då	  frilansmarknaden	  utarmas.	  Dock	  är	  Hollywood	  

fortfarande	  kändisstyrt,	  vilket	  syns	  i	  bevakningen	  av	  Los	  Angeles.	  

	  

	  

	  

	  

Våra	  fyra	  utrikesjournalister	  menar	  att	  det	  amerikanska	  kulturlivet	  får	  mycket	  större	  

plats	  i	  svenska	  medier	  än	  kulturnyheter	  från	  andra	  delar	  av	  världen.	  De	  menar	  att	  vi	  

lever	  i	  ett	  USA-‐influerat	  samhälle	  och	  en	  kändisfixerad	  kultur.	  Därför	  tar	  kändisnyheter	  

stor	  plats.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Att	  vara	  utrikesjournalist	  och	  bevaka	  Los	  Angeles	  innebär	  vissa	  givna	  premisser.	  

Det	  är	  filmbolagens	  intresse	  som	  styr.	  Vid	  en	  kändisrapportering	  får	  utrikesjournalisten	  

tillgång	  till	  en	  fem	  minuter	  lång	  intervju,	  om	  man	  har	  tur,	  men	  det	  förutsätter	  att	  
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intervjun	  handlar	  om	  filmen.	  Sedan	  kan	  utrikesjournalisten	  smyga	  in	  några	  andra	  frågor,	  

om	  tid	  finns.	  	  Det	  kan	  bli	  problematiskt	  om	  hemredaktionen	  vill	  ha	  en	  viss	  vinkel	  på	  

intervjun	  som	  inte	  är	  förenlig	  med	  filmbolagets	  syfte	  med	  intervjun.	  Här	  följer	  tre	  bra	  

exempel	  på	  det.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

5.2.3	  Nyhetsvärdering	  

Intervjupersonerna	  uttrycker	  att	  de	  svenska	  mediernas	  nyhetsvärdering	  genomsyras	  av	  

efterfrågan	  på	  negativa	  händelser.	  Diana	  Ljungaeus	  upplever	  att	  det	  är	  publiken	  som	  

styr	  vad	  de	  svenska	  medierna	  ska	  välja	  för	  nyheter.	  Hon	  ser	  hur	  ytliga	  och	  negativa	  

händelser	  i	  Los	  Angeles	  faller	  svenskarna	  hemma	  i	  smaken.	  Konsekvenserna	  av	  att	  ge	  

publiken	  det	  den	  vill	  ha	  blir	  en	  snabb	  jakt	  på	  nyheter.	  Nyheterna	  bör	  gärna	  redan	  ha	  

blivit	  uppmärksammade	  av	  något	  annat	  medieföretag	  för	  största	  möjliga	  

genomslagskraft	  och	  nyhetsvärde.	  Annika	  Greder	  Duncan	  tror	  att	  det	  finns	  en	  rädsla	  

bland	  svenska	  medier	  att	  inte	  förmedla	  samma	  nyheter	  som	  alla	  andra.	  Hon	  efterfrågar	  
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mer	  kvalitet	  i	  det	  utrikesjournalistiska	  arbetet	  av	  såväl	  de	  svenska	  medierna	  som	  

utrikesjournalisterna	  själva.	  	  

5.2.4	  Att	  sälja	  in	  Los	  Angeles-‐nyheter	  	  

Det	  är	  inte	  alltid	  helt	  självklart	  att	  förlita	  sig	  på	  Hollywoodkändisarnas	  förmåga	  att	  få	  

nyheterna	  att	  sälja.	  En	  kändis	  ska	  vara	  välkänd	  och	  ha	  synts	  i	  tv	  först.	  Annars	  vill	  de	  

svenska	  tidningarna	  inte	  skriva	  om	  dem.	  

	  

	   	  

	  

Den	  svenska	  vinkeln	  är	  mycket	  viktig.	  Sverige	  har	  många	  stora	  namn	  som	  har	  lyckats	  i	  

Hollywood.	  Skådespelaren	  Malin	  Åkerman,	  filmregissören	  Lasse	  Hallström	  och	  hans	  

skådespelarfru	  Lena	  Ohlin,	  skådespelaren	  Alexander	  Skarsgård,	  som	  går	  sin	  pappa	  

Stellan	  Skarsgårds	  fotspår,	  är	  alla	  aktuella	  och	  välkända	  personer	  som	  flitigt	  uppvaktas	  

av	  svenska	  medier.	  Det	  underlättar	  för	  utrikesjournalisterna	  att	  hitta	  en	  svensk	  vinkel	  

på	  nöjesrapporteringen	  från	  Los	  Angeles.	  Samtliga	  intervjupersoner	  är	  rörande	  överens	  

om	  att	  de	  måste	  hitta	  något	  med	  svensk	  koppling	  i	  de	  flesta	  av	  sina	  uppdrag.	  	  
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Den	  svenska	  vinkeln	  är	  något	  som	  svenska	  medier	  eftersträvar,	  såvida	  nyheten	  inte	  

överskrider	  gränsen	  för	  att	  vara	  en	  världsnyhet.	  Skulle	  världsnyheten	  även	  inkludera	  

svenskar	  så	  är	  nyhetsvärdet	  maximalt.	  

Annika	  Greder	  Duncan	  upplever	  ibland	  att	  bevakningen	  av	  nyhetshändelser	  i	  Los	  

Angeles	  känns	  mallade	  och	  att	  de	  svenska	  medierna	  redan	  vet	  hur	  de	  vill	  ha	  upplägget.	  

Hon	  upplever	  att	  det	  ger	  en	  skev	  rapportering.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Är	  bilden	  av	  Los	  Angeles	  med	  Hollywood	  och	  all	  dess	  nöje	  i	  spetsen	  stereotyp?	  När	  vi	  

diskuterar	  huruvida	  svenska	  medier	  spelar	  på	  stereotyper	  eller	  inte	  från	  Los	  Angeles,	  

går	  åsikterna	  isär.	  Thomas	  Engström	  anser	  att	  svenska	  medier	  inte	  spelar	  på	  

stereotyper.	  När	  det	  kommer	  till	  USA	  i	  sin	  helhet	  hävdar	  Annika	  Greder	  Duncan	  att	  

rapporteringen	  ofta	  är	  stereotyp.	  	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

5.3	  Nya	  förutsättningar	  för	  utrikesjournalisterna	  i	  Los	  Angeles	  

Här	  redogör	  vi	  för	  resultatet	  från	  de	  kvalitativa	  intervjuerna	  som	  besvarar	  

frågeställningen:	  ”Hur	  ser	  förutsättningarna	  ut	  för	  svenska	  utrikesjournalister	  i	  Los	  

Angeles?”	  Sammanfattningar	  av	  intervjupersonernas	  svar	  varvas	  med	  gestaltande	  citat.	  

Los	  Angeles	  är	  och	  har	  varit	  en	  bra	  frilansmarknad,	  men	  den	  har	  försämrats.	  För	  15	  år	  

sedan	  såg	  förutsättningarna	  annorlunda	  ut.	  Då	  gick	  det	  att	  försörja	  sig	  som	  
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utrikesjournalist	  i	  Los	  Angeles.	  Idag	  finns	  inte	  många	  fasta	  svenska	  utrikesjournalister	  

kvar	  i	  USA.	  Ingen	  av	  våra	  intervjupersoner	  jobbar	  på	  fasta	  kontrakt,	  och	  det	  gör	  ingen	  av	  

övriga	  utrikesjournalister	  i	  Los	  Angeles	  heller.	  De	  svenska	  medierna	  använder	  i	  allt	  

högre	  grad	  rewrites	  från	  byråmaterial,	  medborgarjournalistik	  via	  sociala	  medier	  och	  

Sverigebaserade	  reportrar	  som	  åker	  ut	  på	  uppdrag	  eller	  ägnar	  sig	  åt	  refererande	  

journalistik	  hemifrån.	  	  

	  

	  

Jobben	  läggs	  ut	  på	  entreprenad	  för	  frilansare	  och	  stringers,	  men	  deras	  möjlighet	  till	  

löneutveckling	  är	  liten.	  Samtliga	  intervjupersoner	  uttrycker	  ett	  behov	  av	  

utrikesjournalister,	  men	  att	  det	  inte	  finns	  ekonomiska	  förutsättningar	  att	  fylla	  det	  

behovet.	  	  

	   	  

	  

	   	  

	  

På	  grund	  av	  tidsbrist	  och	  pengabrist	  är	  det	  inte	  helt	  ovanligt	  att	  många	  nöjesartiklar	  från	  

Los	  Angeles	  författas	  på	  en	  redaktion	  i	  Sverige.	  Rewrites	  och	  inköpt	  byråmaterial	  är	  

faktorer	  som	  stöpt	  om	  förutsättningarna	  för	  utrikesjournalisterna	  i	  Los	  Angeles	  under	  

de	  senaste	  15	  åren.	  Multijournalistik	  och	  medborgarjournalistik	  är	  ytterligare	  två	  

faktorer.	  Något	  som	  alltid	  påverkar	  utrikesjournalisterna	  är	  deras	  kamp	  mot	  klockan.	  

Los	  Angeles	  ligger	  nio	  timmar	  före	  Sverige	  i	  tiden.	  Ny	  teknik	  och	  Internet	  har	  på	  olika	  

sätt	  inneburit	  en	  stressigare	  vardag	  då	  kraven	  på	  exempelvis	  multijournalistik	  ökar,	  

men	  samtidigt	  har	  stressen	  kring	  deadlines	  på	  obekväma	  tider	  minskat.	  I	  följande	  

avsnitt	  diskuterar	  vi	  ovan	  nämnda	  faktorer.	  

5.3.1	  Tidsskillnad	  &	  deadline	  

Deadlines	  existerar	  bara	  för	  pappret.	  På	  nätet	  existerar	  inga	  deadlines.	  Ett	  annat	  

förhållningssätt	  är	  att	  det	  alltid	  finns	  en	  deadline,	  eftersom	  ett	  jobb	  ska	  publiceras	  på	  

nätet	  så	  fort	  det	  är	  färdigställt.	  Anledningen	  stavas	  Internet.	  Snabba	  publiceringssätt	  har	  
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nyanserat	  intervjupersonernas	  syn	  på	  deadline.	  Den	  är	  inte	  längre	  ett	  stressmoment	  i	  

arbetsvardagen	  på	  samma	  sätt	  längre.	  	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

Tidsskillnaden	  är	  dock	  tuff.	  När	  dagen	  gryr	  i	  Los	  Angeles,	  har	  nästan	  ett	  helt	  arbetspass	  

flutit	  förbi	  i	  Sverige.	  Intervjupersonerna	  diskuterar	  hur	  hemredaktionerna	  inte	  alltid	  

respekterar	  tidsskillnaden	  samt	  hur	  den	  kan	  vara	  till	  nackdel	  för	  utrikesjournalisterna	  i	  

Los	  Angeles.	  

	  

	   	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

Los	  Angeles	  ligger	  nio	  timmar	  efter	  Sverige.	  New	  York	  ligger	  närmare	  Sverige	  med	  en	  

tidsskillnad	  på	  sex	  timmar.	  Det	  gör	  skillnad	  för	  arbetsbördan.	  Thomas	  Engström	  menar	  

att	  det	  finns	  fler	  jobb	  för	  svenska	  utrikesjournalister	  i	  New	  York	  än	  i	  Los	  Angeles.	  

Tidsskillnaden	  mellan	  New	  York	  och	  Sverige	  är	  lättare	  att	  bearbeta	  för	  

utrikesjournalisten	  och	  uppdragsgivaren.	  

Ny	  teknik	  och	  Internet	  innebär	  också	  att	  utrikesjournalisterna	  inte	  är	  först	  om	  

nyheterna	  längre.	  När	  våra	  intervjupersoner	  sover,	  går	  kollegorna	  hemma	  i	  Sverige	  

igenom	  nyhetsflödet.	  Utrikesjournalisternas	  traditionella	  informationsmonopol	  är	  borta.	  
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De	  kan	  enbart	  vara	  innan	  Sverige	  med	  de	  lokala	  vinklar	  som	  redaktionerna	  hemma	  inte	  

kan	  hitta	  på	  CNN.	  	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

5.3.2	  Inköpt	  byråmaterial	  

Ett	  återkommande	  orosmoment	  bland	  intervjupersonerna	  är	  den	  förlorade	  

närvarokänslan	  i	  utrikesjournalistiken.	  Utrikesjournalistik	  kostar,	  och	  inte	  minst	  

utrikesreportagen.	  Diana	  Ljungaeus	  säger	  att	  hela	  världens	  journalistik	  består	  av	  

rewrites	  idag,	  och	  inte	  bara	  utrikesjournalistiken	  från	  just	  USA	  och	  Los	  Angeles.	  På	  

grund	  av	  tidsbrist	  och	  pengabrist	  använder	  sig	  alla	  av	  samma	  källa,	  vilket	  kan	  bli	  

förödande	  om	  den	  källan	  senare	  visar	  sig	  vara	  felaktig.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Alla	  intervjupersoner	  efterfrågar	  fler	  unika	  reportage	  och	  bättre	  närvarokänsla.	  Att	  

använda	  sig	  av	  nyhetsbyråmaterial	  för	  att	  spara	  pengar	  upplever	  de	  som	  något	  negativt.	  

Magnus	  Sundholm	  och	  Annika	  Greder	  Duncan	  efterfrågar	  fler	  unika	  reportage,	  och	  att	  de	  

inte	  bara	  kretsar	  kring	  kändisar.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Det	  är	  svårt	  att	  ägna	  sig	  åt	  grävande	  journalistik	  när	  de	  ekonomiska	  förutsättningarna	  

saknas.	  Diana	  Ljungaeus	  hävdar	  att	  det	  inte	  görs	  så	  mycket	  undersökande	  journalistik	  

längre,	  och	  särskilt	  inte	  från	  västkustsidan.	  De	  fasta	  utrikesjournalisterna	  på	  

östkustsidan	  utövar	  grävande	  journalistik	  i	  den	  mån	  de	  har	  tid	  utöver	  sina	  vanliga	  
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jobbuppdrag.	  Men	  eftersom	  det	  sker	  efter	  arbetstid	  hinner	  de	  oftast	  inte	  fördjupa	  sig.	  I	  

Los	  Angeles	  är	  utrikesjournalisterna	  ännu	  färre.	  Då	  är	  det	  ännu	  svårare	  att	  satsa	  tid	  och	  

pengar	  på	  grävande	  journalistik	  från	  västkusten.	  Annika	  Greder	  Duncan	  och	  Diana	  

Ljungaeus	  upplever	  en	  sämre	  USA-‐bevakning	  över	  lag,	  eftersom	  redaktionerna	  inte	  har	  

folk	  på	  plats	  när	  de	  samlar	  in	  nyheterna	  utan	  förlitar	  sig	  på	  rewrites.	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ansvaret	  för	  urholkningen	  av	  utrikesjournalistiken	  ligger	  inte	  enbart	  hos	  journalisterna.	  

Diana	  Ljungaeus	  lägger	  också	  över	  en	  del	  av	  ansvaret	  på	  publiken	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  

bli	  nyhetsorienterade.	  Det	  blir	  allt	  vanligare	  att	  själv	  sätta	  ihop	  sin	  nyhetsagenda	  utifrån	  

olika	  medieformer.	  Hon	  anser	  att	  det	  är	  varje	  människas	  ansvar	  att	  leta	  fram	  sina	  

dagliga	  nyheter.	  

	  

	  

	  

5.3.3	  Det	  amerikanska	  nyhetsflödet	  

Det	  är	  viktigt	  att	  hålla	  koll	  på	  det	  amerikanska	  nyhetsflödet,	  eftersom	  nyheter	  från	  till	  

exempel	  CNN	  påverkar	  resten	  av	  världen.	  Våra	  intervjupersoner	  har	  olika	  uppfattningar	  

om	  hur	  pass	  mycket	  svenska	  medier	  går,	  och	  borde	  gå,	  efter	  amerikanska	  nyhetsflödet.	  

Å	  ena	  sidan	  diskuteras	  konsekvensen	  av	  att	  svenska	  medier	  litar	  på	  att	  det	  som	  syns	  på	  

CNN	  är	  en	  stor	  nyhet.	  När	  materialet	  kommer	  från	  en	  och	  samma	  infallsvinkel	  syns	  inte	  

eventuella	  baksidor	  och	  nyhetsflödet	  blir	  likriktat.	  Å	  andra	  sidan	  finns	  också	  
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uppfattningen	  om	  att	  färre	  nyheter	  från	  amerikanska	  medier	  blir	  nyheter	  hemma	  i	  

Sverige	  idag.	  Det	  är	  dock	  en	  skillnad	  i	  hur	  man	  som	  utrikesjournalist	  i	  Los	  Angeles	  

förväntas	  hålla	  koll	  på	  amerikanska	  medier.	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

Samtidigt	  är	  CNN	  en	  mer	  pålitlig	  kanal	  för	  stora	  nyhetshändelser,	  när	  ryktesspridning	  

snabbt	  florerar	  i	  sociala	  medier.	  Ta	  exemplet	  med	  bomberna	  i	  Boston,	  2013,	  då	  CNN	  och	  

andra	  nyhetsbyråer	  fick	  kritik	  för	  att	  vara	  sena	  i	  rapporteringen	  av	  händelseförloppet,	  

medan	  de	  sociala	  medierna	  var	  snabbare.	  I	  efterhand	  visade	  det	  sig	  att	  mycket	  av	  

informationen	  i	  sociala	  medier	  var	  felaktig.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

5.3.4	  Multijournalistik	  

Multijournalistik	  är	  viktigt.	  Våra	  intervjupersoner	  upplever	  att	  kraven	  på	  

multikompetens	  är	  höga.	  Tekniken	  är	  mer	  lätthanterlig	  idag	  än	  vad	  den	  var	  för	  ett	  antal	  

år	  sedan,	  vilket	  underlättar	  när	  utrikesjournalisterna	  måste	  axla	  flera	  olika	  yrkesroller.	  

Men	  det	  finns	  också	  nackdelar	  med	  förbättrad	  teknik.	  Intervjupersonerna	  får	  nya	  

konkurrenter	  bland	  vanliga	  medborgare	  som	  lättare	  smyger	  in	  sina	  mobilkameror	  på	  

platser	  där	  det	  egentligen	  inte	  är	  tillåtet	  att	  fotografera.	  I	  Los	  Angeles	  är	  mycket	  styrt	  av	  

tillstånd,	  vilket	  kan	  vara	  tidskrävande	  och	  krångligt.	  Då	  kan	  konkurrensen	  med	  läsarnas	  

mobilkameror	  kännas	  tuff.	  
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Pappret	  är	  slut	  och	  multimedia	  är	  viktigt.	  Utrikesjournalisterna	  får	  genom	  

multijournalistiken	  en	  större	  kunskapsbod	  att	  handskas	  med.	  Men	  det	  är	  inte	  säkert	  att	  

multijournalistiken	  gynnar	  det	  journalistiska	  arbetet.	  Dock	  erbjuder	  multijournalistiken	  

nya	  konkurrenskraftiga	  vägar	  där	  vanliga	  mobilkameror	  än	  så	  länge	  inte	  räcker	  till.	  Den	  

rörliga	  bilden	  blir	  allt	  viktigare.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

5.3.5	  Medborgarjournalistik	  
Medborgarjournalistiken	  är	  en	  form	  av	  journalistik	  som	  växer	  sig	  mycket	  stark.	  Tack	  
vare	  sociala	  medier	  kan	  privatpersoner	  bedriva	  amatörjournalistik,	  som	  dessutom	  är	  
gratis.	  Det	  konkurrerar	  med	  den	  traditionella	  journalistiken.	  Vi	  konsumerar	  mer	  
nyheter	  nu	  än	  någonsin	  men	  främst	  på	  nätet	  och	  via	  sociala	  medier.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
En	  fara	   för	  

framtiden	  är	  om	  läsarna	  väljer	  bort	  de	  nyheter	  som	  

kostar	  och	  istället	  förlitar	  sig	  på	  det	  som	  florerar	  i	  sociala	  medier.	  Det	  innebär	  en	  

indirekt	  konkurrens	  för	  utrikesjournalisterna	  och	  deras	  uppdragsgivare,	  eftersom	  nätet	  

ger	  vem	  som	  helst	  möjligheten	  att	  publicera	  och	  bedriva	  nyhetsjournalistik.	  	  

	  



	   39	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Diana	  Ljungaeus	  har	  en	  något	  positivare	  inställning.	  De	  nyhetsstoff	  

medborgarjournalisterna	  nosar	  fram	  kan	  hon	  vidareutveckla	  och	  gräva	  djupare	  i.	  

	  

	  

	  

Vid	  nöjes-‐	  och	  kändisrapportering	  från	  Los	  Angeles	  är	  det	  lätt	  att	  som	  

medborgarjournalist	  glömma	  bort	  den	  objektiva	  journalistiska	  rollen	  om	  man	  får	  

intervjua	  en	  idol	  eller	  superkändis.	  	  

	  

	  

6.	  Slutsatser	  &	  diskussion	  	  

I	  detta	  avsnitt	  sammanfattar	  vi	  resultatdelarna	  från	  våra	  kvantitativa	  och	  kvalitativa	  

resultat.	  Vi	  värderar	  och	  diskuterar	  vårt	  empiriska	  material	  utifrån	  tidigare	  forskning	  

och	  teoretiska	  perspektiv.	  

	  

6.1	  Skillnad	  i	  rapporteringen	  från	  olika	  områden	  

Våra	  respondenter	  upplever	  att	  deras	  USA-‐bevakning	  skiljer	  sig	  mellan	  olika	  områden	  i	  

USA.	  Utrikesjournalisterna	  i	  New	  York	  rapporterar	  om	  det	  mesta.	  I	  Los	  Angeles	  regerar	  

nöjesnyheterna	  och	  Washington	  handlar	  om	  politik.	  Vårt	  förväntade	  resultat	  var	  att	  de	  

svenska	  utrikesjournalisterna	  skulle	  uppfatta	  de	  tunga	  nyheterna	  som	  dominerande	  i	  

USA-‐rapporteringen.	  Resultatet	  från	  enkätundersökningen	  stödjer	  dock	  inte	  den	  tesen	  

fullt	  ut.	  En	  knapp	  majoritet	  av	  respondenterna	  tycker	  att	  de	  tunga	  nyheterna	  prioriteras	  
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framför	  de	  lättsamma	  nyheterna	  i	  rapporteringen	  från	  USA.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Däremot	  kan	  vi	  utifrån	  våra	  kvantitativa	  och	  kvalitativa	  resultat	  dra	  slutsatsen	  att	  

svenska	  mediers	  USA-‐bevakning	  enligt	  de	  svenska	  utrikesjournalisterna	  inte	  är	  korrekt	  

och	  allsidig,	  så	  som	  de	  svenska	  utrikesjournalisterna	  i	  USA	  uppfattar	  den.	  En	  anledning	  

är	  att	  rapporteringen	  från	  USA	  är	  hårt	  mallad	  utifrån	  tre	  specifika	  städer.	  Dessutom	  

prioriteras	  östkust	  framför	  västkust,	  då	  de	  få	  fasta	  utrikesjournalister	  som	  finns	  kvar	  i	  

USA	  verkar	  från	  Washington	  och	  New	  York.	  Detta	  gör	  att	  utrikesjournalisterna	  på	  

västkusten	  känner	  sig	  åsidosatta.	  En	  annan	  bakomliggande	  orsak	  är	  tidsskillnaden.	  

Västkusten	  har	  några	  extra	  timmars	  tidsskillnad	  vilket	  gör	  östkusten	  mer	  attraktiv	  att	  

samarbeta	  med	  från	  svenskt	  håll.	  Det	  är	  också	  främst	  utrikesjournalisterna	  på	  

östkustsidan	  som	  får	  möjlighet	  från	  uppdragsgivarna	  hemifrån	  att	  bedriva	  grävande	  

journalistik,	  i	  mån	  av	  tid.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I	  våra	  kvalitativa	  intervjuer	  märker	  vi	  tydligt	  hur	  ny	  teknik	  gett	  nya	  förutsättningar	  

för	  utrikesjournalisterna	  i	  Los	  Angeles.	  De	  spår	  en	  dyster	  framtid	  där	  

utrikesjournalistiken	  utarmas	  och	  försvinner	  allt	  mer.	  Redaktionerna	  försöker	  hitta	  

substitut	  till	  anställda	  utrikeskorrespondenter	  och	  använder	  sig	  istället	  av	  faktorerna	  

inköpt	  material	  från	  frilansare	  och	  nyhetsbyråer	  (Hannerz	  2004,	  s.	  60).	  Vi	  menar	  att	  de	  

två	  faktorerna,	  tillsammans	  med	  Sverigebaserade	  reportrar,	  multijournalistik	  och	  ny	  

teknik	  samt	  medborgarjournalistik	  utgör	  en	  ny	  form	  av	  utrikesjournalistik.	  Samtliga	  

faktorer	  ersätter	  i	  allt	  högre	  grad	  den	  traditionella	  utrikesjournalisten,	  vilket	  kan	  vara	  
ytterligare	  en	  anledning	  till	  att	  USA-‐bevakningen	  inte	  upplevs	  vara	  korrekt	  och	  allsidig	  

av	  dess	  utövare.	  	  

	  

6.2	  Nyhetsvärdering	  

I	  de	  kvalitativa	  intervjuerna	  är	  den	  gemensamma	  uppfattningen	  att	  utrikesjournalisten	  

behövs	  mer	  än	  någonsin	  med	  sin	  närvarokänsla	  och	  gedigna	  kunskap	  om	  landet.	  Men	  

frågan	  är	  om	  det	  finns	  utrymme	  och	  pengar	  för	  att	  finansiera	  den	  typen	  av	  

utrikesjournalistik?	  Vi	  anser	  det	  vara	  angeläget	  att	  ta	  en	  titt	  på	  de	  traditionella	  

nyhetsvärderingsprinciperna.	  Är	  till	  exempel	  kulturell	  och	  rumslig	  närhet,	  som	  Galtung	  

och	  Ruge	  diskuterar,	  (Fowler,	  1999,	  s.	  13	  ff.)	  förlegade	  nyhetsvärderingsprinciper	  att	  

använda	  i	  sållandet	  av	  det	  globala	  nyhetsflödet?	  Vi	  har	  upptäckt	  att	  den	  svenska	  vinkeln	  

mer	  är	  ett	  nödvändigt	  ont,	  eftersom	  det	  är	  något	  utrikesjournalisterna	  måste	  använda	  

sig	  av	  för	  att	  locka	  den	  svenska	  publiken	  (jämför	  nyhetsvärderingsprincip	  4.1.	  Kulturell	  
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närhet).	  Givetvis	  blir	  nyhetsvärdet	  högt	  när	  det	  finns	  en	  naturlig	  svensk	  vinkel,	  men	  när	  

den	  svenska	  vinkeln	  tvingas	  fram	  anser	  vi	  att	  rapporteringen	  tappar	  sin	  objektivitet.	  

Våra	  intervjupersoner	  poängterar	  att	  de	  själva	  har	  ett	  ansvar	  att	  bidra	  till	  en	  annan	  typ	  

av	  nyhetsvärdering.	  Deras	  passion	  för	  yrket	  ligger	  inte	  i	  att	  jaga	  snabba	  nyheter	  med	  

svensk	  vinkel	  eller	  stereotyper.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Det	  är	  här	  på	  sin	  plats	  att	  också	  dra	  en	  parallell	  till	  agenda-‐settingteorin	  och	  hur	  de	  

svenska	  medierna	  bedömer	  nyhetsflödet	  i	  respektive	  område	  i	  USA.	  Redaktionerna	  

hemma	  tar	  numera	  allt	  oftare	  den	  snabba	  vägen	  via	  nyhetsbyråer,	  

medborgarjournalister	  i	  sociala	  medier	  och	  Sverigebaserade	  journalister	  som	  letar	  fram	  

material	  bland	  de	  amerikanska	  medierna.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Våra	  intervjupersoner	  menar	  att	  andra	  nyhetstyper	  än	  nöjesnyheter	  inte	  ryms	  i	  

publikens	  uppfattning	  av	  Los	  Angeles.	  Det	  kan	  då	  vara	  ett	  kostnadsmässigt	  risktagande	  

för	  uppdragsgivarna	  att	  låta	  sådana	  nyheter	  ta	  fokus	  från	  kändisrapporteringarna.	  

Enligt	  agenda-‐settingteorin	  bestämmer	  medierna	  vad	  publiken	  ska	  tycka	  är	  viktigt	  

(Coleman	  et	  al.,	  2009,	  s.	  148).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Trots	  att	  världen	  växer	  och	  vi	  idag	  har	  större	  möjlighet	  än	  någonsin	  att	  se	  bortom	  

den	  egna	  nyhetshorisonten	  (Cottle,	  2002,	  s.	  344)	  är	  det	  fortfarande	  USA	  som	  svenska	  

medier	  främst	  fäster	  blicken	  på.	  Vi	  ser	  ett	  mönster	  i	  hur	  man	  kritiserar	  andelen	  inköpt	  

byråmaterial,	  rewrites	  och	  den	  kändisfixerade	  nöjesrapporteringen	  från	  Los	  Angeles,	  

samtidigt	  som	  det	  är	  en	  självklarhet	  att	  USA	  som	  land	  har	  högt	  nyhetsvärde	  och	  får	  

större	  nyhetsutrymme	  än	  andra	  delar	  av	  världen.	  I	  enlighet	  med	  Cottles	  (2009)	  teori	  om	  

den	  mediala	  globaliseringen	  ser	  vi	  hur	  de	  svenska	  medierna	  fungerar	  som	  den	  globala	  

dominansens	  sändebud.	  Våra	  intervjupersoners	  uppfattningar	  om	  vad	  som	  styr	  

nyhetsvärderingen	  utvidgar	  agenda-‐settingteorin	  till	  att	  likna	  en	  katt-‐	  och	  råtta-‐lek	  

mellan	  medieföretagen	  och	  publiken.	  Nyhetsvärderingen	  styrs	  av	  det	  som	  publiken	  vill	  

läsa	  om,	  menar	  de.	  	  

	  

7.	  Framtiden	  för	  utrikesjournalistiken	  

Några	  av	  våra	  intervjupersoner	  uttrycker	  en	  skepsis	  mot	  multijournalistiken.	  Man	  måste	  

axla	  fler	  yrkesroller	  och	  hinner	  därför	  inte	  göra	  ett	  gediget	  journalistiskt	  arbete.	  

Uppgifterna	  blir	  överväldigande	  när	  tiden	  inte	  räcker	  till.	  Cottle	  (2009)	  ser	  det	  växande	  

utbudet	  av	  multimedial	  nyhetsproduktion	  och	  multikompetenta	  journalister	  som	  ett	  
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orosmoment.	  Vidare	  ger	  han	  uttryck	  för	  en	  besatthet	  i	  live-‐sändningar	  och	  ett	  potentiellt	  

hot	  från	  Internet	  mot	  traditionella	  nyhetsformer.	  Vi	  anser	  att	  det	  i	  många	  fall	  inte	  bara	  

är	  utrikesjournalisternas	  arbetsförhållande	  som	  drabbas.	  Utan	  också	  själva	  

journalistiken	  blir	  lidande	  av	  ökade	  krav	  på	  multikompetens.	  Har	  ny	  teknik	  och	  

Internets	  möjligheter	  bäddat	  för	  en	  utveckling	  där	  utrikesjournalistiken	  hamnat	  på	  

efterkälken?	  Har	  världens	  gränser	  öppnats	  snabbare	  än	  vad	  svenska	  medier,	  och	  andra	  

medier,	  hunnit	  uppfatta?	  Paradoxalt	  nog	  blir	  multijournalistiken	  viktig	  då	  

utrikesjournalisterna	  ser	  den	  som	  ett	  sätt	  att	  kunna	  konkurrera	  med	  gratisjournalistik	  

på	  nätet.	  Den	  rörliga	  bilden	  och	  webb-‐tv	  är	  fortfarande	  svårmanövrerade	  moment	  för	  

amatörer.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Internet	  gör	  nyhetsinnehållet	  tillgängligt,	  vilket	  bidrar	  till	  mer	  medvetna,	  aktivt	  

uppsökande	  och	  målinriktade	  användare	  (Antoni,	  2005,	  s.	  330).	  Våra	  intervjupersoner	  

bedömer	  medborgarjournalistikens	  etablering	  på	  olika	  sätt,	  men	  ser	  i	  grund	  och	  botten	  

hur	  medborgarjournalister	  utarmar	  den	  traditionella	  journalistiken.	  Nygren	  och	  

Zuiderveld	  (2011)	  menar	  att	  nätjournalistiken	  innebär	  en	  försvagad	  papperstidning.	  

Forsman	  och	  Somnell	  diskuterar	  att	  det	  fortfarande	  är	  dagstidningarna	  som	  är	  

svenskarnas	  primära	  kunskapskälla	  om	  USA	  (Forsman	  &	  Somnell	  2012,	  s.	  36).	  Det	  är	  ett	  

ställningstagande	  som	  vi	  utmanar.	  Vi	  hävdar	  att	  pappret	  är	  en	  utdöende	  art.	  Våra	  

utrikesjournalister	  menar	  alla	  att	  papperstidningen	  är	  på	  väg	  bort	  och	  att	  den	  rörliga	  

bilden	  och	  snabba	  nätnyheter	  blir	  viktigare.	  Internet	  erbjuder	  både	  svenska	  och	  

utländska	  medier	  och	  har	  som	  nyhetskälla	  blivit	  ett	  viktigt	  inslag	  i	  medielandskapet	  

(Andersson	  2005,	  s.	  299).	  Som	  vi	  tidigare	  fastslagit	  blir	  det	  inköpta	  byråmaterialet	  allt	  

mer	  viktigt	  bland	  de	  svenska	  medierna.	  Flödet	  i	  amerikanska	  kanaler	  som	  CNN	  utarmar	  

mångfasetteringen	  i	  utrikesjournalistiken.	  Här	  anser	  vi	  också	  att	  objektiviteten	  får	  sig	  en	  

törn,	  när	  samma	  källa	  florerar	  om	  och	  om	  igen.	  Det	  inköpta	  materialet	  tappar	  helt	  

närvarokänslan	  som	  en	  utsänd	  utrikesjournalist	  ger.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Medborgarjournalistiken	  är	  ett	  fenomen	  som	  utrikesjournalisterna	  måste	  förhålla	  

sig	  till.	  Vi	  ser	  en	  möjlighet	  i	  att	  utrikesjournalister	  i	  USA	  i	  allmänhet	  och	  i	  Los	  Angeles	  i	  

synnerhet	  interagerar	  än	  mer	  med	  medborgarjournalister	  i	  framtiden	  för	  att	  hitta	  stoff	  

till	  fördjupande	  och	  granskade	  reportage	  med	  hög	  närvarokänsla	  i.	  Hur	  det	  ska	  

finansieras	  är	  dock	  en	  stafettpinne	  vi	  lämnar	  över	  till	  framtida	  forskningsansatser.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Inför	  framtida	  forskning	  inom	  utrikesjournalistiken,	  vill	  vi	  föreslå	  att	  man	  

undersöker	  relationen	  mellan	  uppdragsgivare	  och	  utrikesjournalist	  och	  hur	  de	  båda	  
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parterna	  uppfattar	  varandras	  arbetsuppgifter.	  Hur	  delaktig	  får	  utrikesjournalisten	  till	  

exempel	  vara	  i	  nyhetsutformningen	  och	  nyhetsvärderingen?	  Att	  våra	  intervjupersoner	  

spår	  en	  framtid	  helt	  utan	  utrikesjournalister	  på	  fasta	  kontrakt,	  skulle	  också	  vara	  

intressant	  och	  högst	  relevant	  att	  vidareutveckla.	  Och	  sist,	  men	  inte	  minst,	  föreslår	  vi	  en	  

fördjupning	  i	  vilken	  inverkan	  medborgarjournalistik	  och	  sociala	  medier	  har	  på	  

utrikesjournalistiken.	  
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Bilagor	  

Bilaga	  1.	  Kvantitativ	  enkätundersökning	  
Enkätundersökningen	  i	  sin	  helhet	  finns	  tillgänglig	  via	  följande	  länk:	  
https://docs.google.com/forms/d/1wLjzjQWfveJii98WLt3MGpS5D6uyZ_0DvJrHNloEw7
M/formResponse	  

	  
Hej!	  	  
	  
Den	  här	  enkätundersökningen	  använder	  vi	  för	  att	  samla	  in	  data	  om	  utrikesjournalisters	  och	  
fotografers	  arbetssituation	  i	  USA.	  Resultatet	  kommer	  ingå	  i	  vår	  c-‐uppsats	  "När	  världen	  växer	  
och	  utrikesjournalistiken	  krymper	  -‐	  om	  områdesbevakning	  i	  USA	  med	  fokus	  på	  Los	  Angeles".	  

När	  du	  kommer	  till	  val	  av	  yrkesroll,	  slussas	  du	  automatiskt	  till	  de	  frågor	  som	  berör	  dig.	  Om	  

du	  är	  fast	  korrespondent	  eller	  frilans/stringer,	  måste	  du	  efter	  du	  svarat	  på	  frågorna	  på	  din	  

sida,	  hoppa	  fram	  till	  sista	  sidan	  där	  du	  kan	  klicka	  på	  SKICKA.	  Är	  du	  fotograf	  kommer	  knappen	  

SKICKA	  direkt	  nedanför.	  

Dina	  svar	  är	  viktiga	  för	  forskningen	  kring	  utrikesjournalisters	  och	  fotografers	  framtid.	  Vi	  

uppskattar	  därför	  att	  ni	  tar	  en	  stund	  till	  denna	  enkät	  och	  svarar	  med	  eftertänksamhet.	  

Enkäten	  kommer	  att	  följas	  upp	  med	  ett	  par	  stycken	  kvalitativa	  samtalsintervjuer.	  Det	  är	  

därför	  möjligt	  att	  vi	  kontaktar	  dig	  igen	  med	  en	  förfrågan	  om	  medverkan	  i	  sådan	  intervju.	  Av	  

den	  anledningen	  ser	  vi	  gärna	  att	  du	  fyller	  i	  ditt	  namn.	  Namnen	  kommer	  dock	  inte	  synas	  i	  vår	  

analys	  av	  resultatet	  av	  enkätundersökningen.	  

Tack,	  

Mathilde	  Albinsson	  

Matilda	  Bergfeldt	  

Journalistik	  och	  multimedia,	  Södertörns	  högskola	  
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Namn	  

	  

Ålder	  

	  under	  25	  år	   25-‐35	  år	   	   	  36-‐55	  år	  	   	  över	  55	  

år	  

Kön	  

	  Kvinna	   	   	  Man	  

Verksam	  ort	  i	  USA	  (skriv	  vilken	  stad	  samt	  delstat)	  

	  

Verksam	  tid	  i	  USA	  (som	  journalist/fotograf)	  

	  under	  2	  år	   	  2-‐5	  år	   	   	  6-‐10	  år	   	   	  11-‐20	  

år	  

	  över	  20	  år	  

Medium	  (flera	  valbara	  alternativ	  möjliga)	  

	  Dagspress	   	  Veckopress	   	  Magasin	  

	   	  Webbtidning	  

	  TV	   	   	  Radio	   	   	  Webb-‐tv	  	   	  Webb-‐
radio	  

	  Blogg	   	   	  Other:	   	  
	  
Redaktion(ernas)	  namn	  (vem/vilka	  du	  är	  anställd/utför	  uppdrag	  för)	  

	  

Yrkesroll	  

	  Fast	  utrikeskorr.	   	  Frilansjourn./stringer	   	   	  Fotograf	  

Har du något specialområde att bevaka? (om NEJ hoppa över)	  

 

Vilka	  av	  dessa	  aspekter	  upplever	  du	  har	  förändrat	  din	  arbetsplats?	  (jämfört	  med	  5-‐10	  år	  

sedan) 

	  mer	  stressig	  vardag    	  mindre	  stressig	  

vardag	  

 mer	  professionellt	  utförda	  arbetsuppgifter	   	  mindre	  prof.	  utförda	  arbetsuppg. 

	  bättre	  faktakoll	  och	  research	   	   	   	  sämre	  faktakoll	  och	  
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research	  

	  ökade	  tekniska	  problem	   	   	  

	   	  minskade	  tekniska	  problem	  

	  sämre	  kontakt	  med	  redaktionen	   	   	   	  bättre	  kontakt	  med	  

redaktionen	  

	  ökade	  krav	  på	  multikompetens	   	   	   	  minskade	  krav	  på	  

multikomp. 	  färre	  jobbtillfällen	   	   	   	   	  fler	  

jobbtillfällen	  

	  minskat	  behov	  av	  utrikesjournalister	   	   	  ökat	  behov	  av	  

utrikesjournalist. 	  sämre	  lön	   	   	   	  

	   	   	  bättre	  lön	  

	  svårare	  att	  avancera	   	   	   	   	  lättare	  att	  avancera	  

	  försämrad	  USA-‐bevakning	   	   	   	  förbättrad	  USA-‐

bevakning	  

	  mindre	  objektiv	  USA-‐bevakning	   	   	   	  mer	  objektiv	  USA-‐

bevakning	  

	  sämre	  samarbete	  fotografer/journalister	   	  bättre	  samarbete	  	  

fotografer/journalister	  

Vilken	  typ	  av	  USA-‐bevakning	  upplever	  du	  får	  högst	  prioritering	  i	  svenska	  medier?	  

	   	  nöjesnyheter  	  politiska	  nyheter	  

	   	  ekonomi-‐	  och	  affärsnyheter	   	  

	   	  Övrigt:	   	  
 
Stämmer	  det	  överens	  med	  den	  typ	  av	  bevakning	  som	  din	  redaktion	  prioriterar?	  

	  ja    	  nej	  
 

Hur	  nöjd	  är	  du	  med	  hur	  din	  redaktion	  prioriterar	  bevakningen	  av	  USA?	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

mycket	  nöjd	  

Select	  a	  value	  from	  a	  range	  of	  1,mycket	  nöjd,	  to	  5,mycket	  missnöjd,.	  

	   	   	   	   	   mycket	  missnöjd	  

	  
Olika	  platser/områden	  i	  USA	  kräver	  olika	  nyhetsbevakning?	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  
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instämmer	  helt	  

Select	  a	  value	  from	  a	  range	  of	  1,instämmer	  helt,	  to	  5,instämmer	  inte	  alls,.	  

	   	   	   	   	   instämmer	  inte	  alls	  

 
Nyhetsbevakningen	  av	  USA	  täcker	  hela	  USA?	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

instämmer	  helt	  

Select	  a	  value	  from	  a	  range	  of	  1,instämmer	  helt,	  to	  5,instämmer	  inte	  alls,.	  

	   	   	   	   	   instämmer	  inte	  alls	  

 
Rapporteringen	  från	  USA	  ger	  en	  korrekt	  och	  allsidig	  bild	  av	  USA?	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   	  

instämmer	  helt	  

Select	  a	  value	  from	  a	  range	  of	  1,instämmer	  helt,	  to	  5,instämmer	  inte	  alls,.	  

	   	   	   	   	   instämmer	  inte	  alls	  

	  

Hur	  ofta	  använder	  din	  redaktion	  material	  från	  internationella	  nyhetsbyråer/bildbyråer	  

framför	  utrikesjournalister/fotografer	  i	  USA?	  (för	  att	  rapportera	  om	  nyheter	  från	  USA)	  

	  mycket	  ofta	   	   	  ofta	   	   	  inte	  så	  ofta
	   	   	  

	  lika	  stora	  delar	   	   aldrig	   	   	  ingen	  uppfattning 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   50	  

Bilaga	  2.	  Intervjuguide	  

Inledande	  uppmjukningsfrågor	  

1. Beskriv	  en	  ”normal”	  arbetsdag	  för	  dig.	  
2. Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  som	  utrikesjournalist	  i	  USA?	  
3. Varför	  började	  du	  arbeta	  i	  Los	  Angeles?	  
4. Beskriv	  din	  yrkesroll!	  
5. Vad	  är	  det	  bästa	  med	  ditt	  jobb?	  
6. Vad	  är	  mindre	  bra	  med	  ditt	  jobb?	  
7. Har	  du	  familj?	  Och	  hur	  går	  det	  i	  ett	  så	  pass	  rörligt	  yrke?	  

Områdesbevakning	  	  

1. Vilka	  nyheter	  om	  USA	  anser	  du	  får	  störst	  prioritering	  i	  svenska	  medier?	  

2. Hur	  pass	  allsidig	  och	  korrekt	  anser	  du	  att	  USA-‐bevakningen	  är?	  

3. Vilka	  nyheter	  om	  Los	  Angeles	  anser	  du	  får	  störst	  prioritering	  i	  svenska	  medier?	  

4. Vad	  tycker	  du	  om	  det?	  

5. Finns	  det	  andra	  nyhetsområden	  i	  Los	  Angeles	  som	  borde	  uppmärksammas	  mer	  
som	  kommer	  i	  skymundan?	  

6. Prioritering	  östkust	  respektive	  västkust?	  

7. Hur	  viktigt	  är	  det	  att	  ha	  en	  svensk	  vinkel	  i	  rapporteringen	  till	  din(a)	  
arbetsgivare?	  

8. Hade	  du	  fasta	  föreställningar	  om	  Los	  Angeles	  innan	  du	  började	  arbeta	  här?	  
Beskriv!	  

9. Har	  du	  en	  ändrad	  uppfattning	  idag?	  Beskriv!	  

10. Hur	  ser	  de	  svenska	  redaktionerna	  på	  användningen	  av	  stereotyper	  i	  
rapporteringen	  av	  Los	  Angeles?	  

Kontakt	  

1. Beskriv	  kontakten	  med	  din(a)	  arbetsgivare	  i	  Sverige?	  

2. Hur	  har	  den	  förändrats	  på	  senare	  år?	  

3. Hur	  är	  det	  att	  jobba	  mot	  deadlines	  med	  tidskillnaden	  Los	  Angeles	  -‐	  Sverige?	  

Förutsättningar	  

1. Hur	  har	  dina	  arbetsförhållanden	  förändrats	  på	  senare	  år?	  

2. Hur	  är	  det	  att	  vara	  svensk	  journalist	  i	  Los	  Angeles?	  Problem/fördelar	  

3. Fördelar/nackdelar	  med	  att	  arbeta	  på	  västkusten	  framför	  östkusten?	  Beskriv!	  
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4. Hur	  ofta	  använder	  din(a)	  uppdragsgivare	  byråmaterial	  framför	  sina	  egna	  
utrikesjournalister?	  Åsikt?	  

5. Hur	  ofta	  använder	  din(a)	  uppdragsgivare	  Sverigebaserade	  journalister	  framför	  
utrikesjournalister?	  Åsikt?	  

6. Har	  dina	  arbetsuppgifter	  blivit	  mer	  multijournalistiska	  under	  senare	  år?	  Beskriv	  
på	  vilket	  sätt!	  Åsikt?	  

7. Hur	  ser	  du	  på	  medborgarjournalistik?	  Påverkan?	  Fördelar/nackdelar?	  

Framtid	  

1. Hur	  ser	  du	  på	  framtiden	  för	  utrikesjournalister	  i	  Los	  Angeles?	  Behovet?	  Ändrade	  
yrkesuppgifter?	  

2. Råd	  till	  blivande	  utrikesjournalister	  i	  Los	  Angeles?	  

	  

	  

	  

	  


