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Abstract 
 

I dagens globaliserade samhälle där nationella gränser spelar allt mindre roll är utrikes-

korrespondenternas rapportering en viktig del för vår förståelse av omvärlden. Man kan säga att 

de fungerar som publikens fönster ut mot världen. Syftet med undersökningen är att belysa 

kvinnliga korrespondenter som rapporterar för svenska medier. I uppsatsen står kvinnornas 

berättelser och reflektioner i fokus för att ge en inblick i och förståelse för deras vardag. Genom 

kvalitativa intervjuer med tolv kvinnliga utrikeskorrespondenter undersöks hur de resonerar kring 

val av nyheter, vinklar och källor samt hur kvinnliga korrespondenter upplever sitt yrke och sin 

yrkesroll. Med ett genusperspektiv på dagordningsteorin undersöks även hur korrespondenterna 

tror att publiken kan påverkas av deras rapportering.  

 

Resultatet av de kvalitativa intervjuerna visar att de kvinnliga korrespondenterna gör många aktiva 

val i sin rapportering. Dessa val handlar många gånger om att lyfta kvinnofrågor, berätta kvinnors 

historier samt ge dem en röst i den dagliga nyhetsrapporteringen. Något de anser är viktigt för att 

ge en mer mångfacetterad bild av världen. De lyfter de ämnen som traditionellt ses som kvinnliga 

enligt teorin om mjuka och hårda frågor, men ifrågasätter uppdelningen och värderingen av mjukt 

och hårt.  

 

De vi intervjuat upplever både fördelar och nackdelar med att vara kvinna och korrespondent. Den 

största fördelen är att de som kvinnor har tillgång till miljöer och personer som inte deras manliga 

kollegor har tillgång till. De nackdelar som kvinnorna beskriver är alla knutna till sexism. De 

upplever att de ibland blir nedvärderade och klappade på huvudet eller utsätts för sexuella 

trakasserier och anspelningar på grund av sin könstillhörighet.  

 

Nyckelord: Kvinnlig utrikeskorrespondent, könstillhörighet, representativet, genus, 

nyhetsvärdering, utrikesrapportering, stringer. 
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1. Inledning 
 

Dagligen får vi ta del av vad de rapporterar hem, utrikeskorrespondenterna. Utsända för att skildra 

skeenden och nyhetshändelser för att vi hemma i Sverige ska förstå vår omvärld. Att vara 

korrespondent anses vara ett prestigefyllt och eftertraktat uppdrag som väldigt få journalister får 

möjligheten att arbeta med. Vi tar del av deras berättelser men får sällan se personerna bakom 

reportagen. I det här arbetet lyfter vi fram de kvinnliga korrespondenterna. Vi vill veta hur det är 

att vara kvinna på fältet. Upplever de att det är något speciellt med att vara kvinna och 

utrikeskorrespondent? 

 

Det finns undersökningar som visar att kvinnliga och manliga korrespondenter rapporterar om 

olika ämnen, använder olika källor samt väljer olika perspektiv på stora nyhetshändelser. I de flesta 

av dessa undersökningar har man valt att undersöka utfallet av reportrarnas arbete snarare än 

arbetsprocessen och deras egna upplevelser av arbetet. Vi vill veta hur de kvinnliga 

korrespondenterna resonerar kring dessa frågor. Tror de att detta stämmer? Hur påverkar i så fall 

reporterns kön vilken bild av bevakningsområdet publiken i Sverige får? Tycker de att en jämn 

könsfördelning bland korrespondenter är eftersträvansvärt och upplever de att arbetsmarknaden 

för utrikeskorrespondenter idag är jämställd? 

 

En annan anledning till att vi tycker ämnet är viktigt att undersöka är den uppmärksammade 

händelsen med CBS:s korrespondent Lara Logan som i februari 2011 blev sexuellt utnyttjad under 

ett uppdrag i Egypten. Efter händelsen valde flera kvinnliga korrespondenter att träda fram med 

liknande historier, historier som de tidigare inte berättat om av rädsla för att inte få liknande 

uppdrag i framtiden. Under våren 2012 gavs en bok ut i samma ämne, No Woman’s Land, en bok 

skriven av 40 kvinnliga krigskorrespondenter från olika länder världen över. I boken berättar de 

om upplevelser från deras vistelser i olika länder med olika normer och kulturer, hur man i vissa 

länder inte har samma rörelsemöjligheter och därför många gånger måste ha manligt beskydd 

under sina uppdrag men också att de som kvinnor har tillgång till miljöer där enbart kvinnor 

befinner sig. Vår undersökning kommer dock vara mer generell och inte enbart fokusera på 

krigskorrespondenter Vi tror att det kan finnas många intressanta aspekter på den kvinnliga 

yrkesrollen oavsett i vilken del av världen man verkar. 
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2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna undersökning är att belysa och skapa förståelse kring kvinnliga 

utrikeskorrespondenters yrke och yrkesutövning. Undersökningen är uppdelad i olika kategorier 

för att få en rik och nyanserad inblick i kvinnornas vardag.  

 

Den första delen syftar till att förstå hur de kvinnliga korrespondenterna resonerar kring urval av 

nyheter, vinklar och källor. Vi vill ta reda på ifall de märker generella skillnader i hur manliga och 

kvinnliga korrespondenter rapporterar samt hur de själva tänker kring dessa val. Undersökningen 

ämnar att klargöra hur korrespondenterna tror reporterns könstillhörighet påverkar vilken bild av 

landet som publiken får i Sverige. 

 

Syftet med den andra delen är att undersöka hur korrespondenterna upplever sitt yrke, denna del 

lyfter flera aspekter kring yrkesrollen såsom fördelar och nackdelar på fältet, arbetsmarknaden och 

jämställdhet, utbildning och säkerhetstänkande samt reflektioner kring sexuellt våld mot kvinnliga 

utrikeskorrespondenter med utgångspunkt i händelsen med Lara Logan. Vi vill höra vad kvinnorna 

på fältet själva upplever, vad de råkat ut för och hur de hanterar både fördelar och nackdelar med 

att vara just kvinna och korrespondent Flera av kvinnorna i undersökningen verkar i delar av 

världen där kvinnor förtrycks och korrespondenterna möts därmed av en helt annan kvinnosyn än 

den som råder i Sverige idag.  

 

Undersökningen ämnar inte att redovisa en heltäckande bild och utger sig inte heller för att vara 

en objektiv sanning. Istället står kvinnornas berättelser och reflektioner i fokus för att ge en inblick 

i och förståelse för deras vardag.  

 

Utifrån detta syfte formulerades frågeställningen för uppsatsen på följande vis:  

 

- Hur resonerar kvinnliga utrikeskorrespondenter kring val av nyheter, vinklar och källor?  

- Hur upplever kvinnliga utrikeskorrespondenters sitt yrke och sin yrkesroll? 
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3. Bakgrund 
 

3.1 Kvinnliga korrespondenter i historien 

Att kvinnor reser runt i världen och skickar hem sina reseberättelser är ingen modern företeelse, 

redan under tidigt 1800-tal reste kvinnor främst på grund av sina ofta goda språkkunskaper och 

skrev brev hem till Sverige som publicerades i pressen. En av de mest kända från detta sekel är 

författarinnan och senare reportern Fredrika Bremer. I brevform skildrade hon sina resor i den nya 

världen, Amerika. Hon hann under sitt korta liv resa runt i stora delar av USA och Kuba, runt om 

i Europa och med några besök i mellanöstern. Hennes texter skildrade på ett insiktsfullt sätt privata 

tankar och upplevelser samt stora samhälleliga frågor (Hansén & Thor 1994, s.93-98). Hennes 

mest berömda bok Hemmen i den nya världen (1853) har beskrivits som ”En journalistisk bragd 

utan motstycke i vår dåvarande bokvärld” (ibid s. 93). 

 

Under början av 1900-talet blev det allt vanligare med kvinnliga journalister och även att dessa 

skickades utomlands för rapportering En av de kanske största var Astrid Ljungström som skrev 

sina reportage med signaturen Attis. Hon arbetade för Svenska Dagbladet och skrev till en början 

för damsidorna i tidningen (Lundgren & Ney 2011, s. 111). Hennes karriär som utrikes- och 

politisk reporter tar fart när hon ber om att bli tidningens utsände vid finska fronten vintern 1939. 

Därefter skildrade hon kriget både utifrån och inifrån, hon reste runt i Europa och rapporterad även 

från Asien, bland annat om Koreas svältande civilbefolkning. Mest uppmärksamhet fick hon 

kanske när hon tillsammans med en kollega blev instängd av ryssarna i Budapest under revolten i 

Ungern (ibid s. 112). Under samma tid verkade även Maud Adlercruetz, hon startade sin karriär 

som volontär på Stockholm Dagblad, men fick senare anställning på Aftonbladet. Mycket tack vare 

sina goda språkkunskaper skickades hon på många utrikesresor för att skildra civilbefolkningens 

vardag under ockupationen av Norge, Danmark och Frankrike. Dels på grund av sitt adliga 

efternamn sändes hon även ut för att bevaka flera kungabröllop och andra statsbesök för tidningen 

(Lundgren & Ney 2011, s. 104-105). 

 

Precis som Maud Adlercreutz, började den kanske mest framstående svenska kvinnliga 

utrikeskorrespondenten från 1900-talets första hälft, Barbro Alving, signerad Bang, sin karriär som 

volontär på Stockholms Dagblad. Bang föddes i Uppsala 1909 och var dotter till en författare och 
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en litteraturhistoriker. Redan som barn fanns drömmen om att bli journalist och efter 

studentexamen 1928 började hon på Stockholms Dagblad. Sina första utrikesreportage gjorde från 

Egypten 1929 hon då hon arbetade för veckotidningen Idun, 1934 får hon anställning på Dagens 

Nyheter där hon blir kvar i 25 år (Hansén & Thor 1994, s. 226). 

 

 Bangs yrkesverksamma liv präglades av resor över hela världen och väl hemma i Sverige en 

längtan att få resa ut igen. Redan som 30-åring blir Bang efter sina reportage från Olympiaden i 

Berlin och spanska inbördeskriget, känd som Sveriges främsta kvinnliga reporter. Enligt Hansén 

och Thor (1994) var hon en prisbelönt, klok och lysande reporter som med sina engagerande 

verklighetsskildringar förändrar synen på reportaget (s. 224-225). Hon reste över hela världen, 

skildrade på nära håll sex krig men led under hela sin karriär av prestationsångest. Bangs chefer 

var män och i sin dagbok skrev hon ”Jag grubblar över min ställning i yrket, vad folk tänker om 

mig, hur det ska gå, hur jag ska orka, om jag ska duga” (ibid, s. 219). Hon gjorde karriär inom ett 

mansdominerat yrke, som kvinna och krigsreporter. När hon fick frågan om yrket var lämpligt för 

en kvinna svarar hon att det inte är lämpligt för någon, men betonar att hon är principiellt emot att 

göra gränsdragningar mellan att vara kvinnlig och manlig reporter, och menar att man tvärtemot 

bör motverka skillnaderna i damjournalistik och karljournalistik. I en intervju 1981 sa hon ”Jag 

har alltid levt ett manligt liv” (Hansén & Thor 1994, s. 225). 

 

3.2 No Woman's Land 

I februari 2011 utsattes utrikeskorrespondenten Lara Logan för ett sexuellt övergrepp på 

Tahrirtorget i Kairo.  Hon var utsänd för att rapportera för CBS när hon blev bortförd från sitt 

kamerateam och utnyttjades sexuellt av en grupp män (Lara Logan reveals terrifying new details 

of sex attack in Egypt 2011). Lara Logan valde att berätta om händelsen vilket ledde till att fler 

amerikanska journalister trädde fram och delade med sig av liknande händelser (Brenning 2011). 

Lara Logan beskrev själv efter händelsen att detta övergrepp drabbade henne just för att hon var 

kvinna: 

 I want the world to know that I am not ashamed of what happened to me. I want everyone to 

know I was not simply attacked – I was sexually assaulted. This was, from the very first moment, 

about me as a woman. 

Lara Logan (Storm 2012) 
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Enligt Judith Matloff, adjungerad professor på Columbia Graduate School of Journalism, är 

sexuellt våld mot kvinnliga journalister ett större problem än vad många tror. Hon har själv varit 

utrikeskorrespondent i 20 år och 2007 skrev hon en artikel om sina egna och hennes kollegors 

erfarenheter. Hon hävdar att många kvinnor som utsätts för sexuellt våld väljer att inte träda fram, 

dels för att det är något väldigt privat men även för att de är rädda att förlora sina uppdrag 

(Brenning 2011). 

  

I artikeln skildras bland annat en kvinnlig fotograf som blev utsatt för ett våldtäktsförsök under ett 

uppdrag i Indien. Hon valde att inte berätta om händelsen för sin arbetsgivare eftersom hon inte på 

något sätt ville bli sedd som svagare än sina manliga kollegor. I artikeln beskriver Matloff hur 

detta skapar en ond cirkel, kvinnor berättar inte om övergreppen vilket gör att deras redaktörer inte 

uppmärksammar att det är ett problem (Matloff 2011). 

  

Övergreppet på Lara Logan väckte debatt och gjorde att sexuellt våld som drabbar kvinnliga 

journalister uppmärksammades. Som ett resultat av händelsen utgavs No Woman’s Land – On the 

Frontline with Female Reorters. Boken är publicerad av International News Safety Institute (INSI) 

som arbetar med att förse journalister med råd och utbildning kring säkerhet då de arbetar i farliga 

situationer. Efter att Lara Logan blev sexuellt utnyttjad i Kairo fick INSI många förfrågningar om 

hur man som kvinnlig journalist skulle hantera svåra situationer i sitt yrke. På INSI insåg man då 

att det inte fanns några tidigare referenser i frågan. Syftet med boken är att den ska hjälpa kvinnor 

ute på fältet att hantera situationer då de känner sig hotade eller utsatta (Storm 2012). 

  

I boken samlas berättelser från 40 kvinnliga journalister, stationerade runt om i världen för att 

bevaka krig, katastrofer, terrorism och korruption. En del av kvinnorna upplever en daglig kamp 

då de arbetar i länder där kvinnor inte är accepterade inom mediebranschen (Storm 2012). 

  

What irks me about the discussion of sexual assaults of female journalists is the double-standard 

that often emerges in the conversations – mainly from non-journalists, but sometimes from 

journalists themselves. When my (many) male colleagues have been killed or injured on 

assignment, I’ve rarely heard anyone say of men: “They’re too macho and always run toward 

the action, so maybe we shouldn’t send guys into war zones.” Yet when a female is sexually 
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assaulted, the question immediately arise as to why a woman was there in the first place, and 

whether it is wise to have a woman reporting from a dangerous place. 

(Susman 2012, s. 25) 

  

The past year has given female journalists no shortage of things to worry about: there are, of 

course, the threats that all reporters have to consider, but there are the additional concerns directly 

related to being a female. 

(Gorani 2012, s. 121) 

 

4. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
 

Spelar det någon roll om utrikesrapporteringen är gjord av män eller kvinnor?  Den frågan ställer 

Ulf Hannerz i ett kapitel om kvinnliga utrikeskorrespondenter i boken Foreign News -Exploring 

the Worlds of Foreign Correspondents. Boken behandlar utrikeskorrespondenters yrkesutövning, 

hur hemlandet och globaliseringen påverkar deras ämnesval, samt hur korrespondenterna påverkar 

vilken bild av bevakningsområdet som publiken får. I en sammanfattning av sex kvinnliga 

utrikeskorrespondenter upplevelser kring deras yrkesroll menar Hannerz att de flesta av dessa 

tycker att deras kön har lite inverkan på rapporteringen, att den gemensamma professionalismen 

och aktuella händelseförlopp är vad som avgör vad som ska rapporteras om (Hannerz 2004, s. 94). 

Men Hannerz pekar ändå på vittnesmål som visar ett mindre entydigt svar.  Han nämner att flera 

kvinnliga korrespondenter rapporterat om ämnen som deras manliga kollegor med största 

sannolikhet aldrig skulle rapporterat om, till exempel Israeliska smärtfria förlossningstekniker. Att 

även om manliga och kvinnliga korrespondenter ser varandra som jämlikar inom yrket så påverkar 

könsmaktsordning och samhällets föreställning om kön vad de kan göra, vilka platser de har 

tillgång till samt hur de interagerar med andra (ibid). En av de intervjuade i boken är Cecilia 

Uddén, Sveriges Radios korrespondent i Egypten och övriga mellanöstern. Cecilia Uddén berättar 

att hon inte märkte av att det faktum att hon var kvinna och korrespondent spelade någon roll under 

tidigare uppdrag i USA, men att hon i mellanöstern märkte att hon som kvinna kunde röra sig 

lättare mellan könsklyftorna. Hon kunde i egenskap av kvinna sitta ner och prata med kvinnor på 

ett sätt som de manliga kollegorna inte kunde. Samtidigt som hon kunde beblanda sig med män 

utan problem i egenskap av journalist (Hannerz 2004, 94-95).  
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Frånsett Hannerz forskning som ligger i gränslandet mellan antropologi och journalistik är 

forskningen kring hur och vad utrikeskorrespondenter rapporterar om begränsad, däremot har 

desto fler studier gjorts där man undersöker vad som generellt skiljer män och kvinnor åt i 

nyhetsvärdering samt val av vinkel och källor.  

 

4.1 Manlig och kvinnlig rapportering 

2003 utförde Shelly Rodgers och Esther Thorson, professorer inom journalistik, en innehållsanalys 

av tre stora amerikanska nyhetstidningar för att belysa just dessa frågor. Analysen visade bland 

annat att kvinnor tenderade att ha större mångfald bland sina källor, att de oftare än män skrev om 

positiva nyheter samt att de använde sig av färre stereotyper (Rodgers & Thorson 2003, s. 658). 

Ämnet berörs även i en kandidatuppsats från 2012 som gör en kvalitativ analys av sex svenska 

krigskorrespondenters artiklar med syftet att utröna eventuella skillnader mellan de manliga och 

kvinnliga korrespondenternas skrivsätt och rapportering. Ett av resultaten var att könet i slutändan 

påverkade hur artikeln kom att se ut, mycket på grund av att de kvinnliga korrespondenterna 

tenderade att identifiera sig med de lokala kvinnorna samt haft tillträde till platser där män inte är 

välkomna. (Barganowski & Bark 2012). 

 

4.1.1 “Hårda och mjuka” nyheter 

Monika Djerf Pierre som är professor i journalistik, medier och kommunikation, beskriver i boken 

Maktens kön, att det finns en könad logik inom mediefältet och att vad som ansetts kvinnligt och 

manligt har varierat över tid. På grund av att dessa föreställningar om kön har präglat journalistiken 

har män och kvinnor hänvisats till olika områden och positioner inom yrket (Djerf Pierre 2007, s. 

422). I början av 1900-talet bedrevs utrikesrapporteringen och den undersökande journalistiken 

främst av kvinnor, men när områdena fick högre status blev de manligt dominerande genrer. 

Likadant var sociala frågor inte könsmärkta förrän på 70-talet då det blev en genre som främst 

kvinnor bedrev. Djerf Pierre menar att trots föränderligheten finns en genuslogik som delar upp 

områden i dimensioner av kvinnligt och manligt. Inom journalistiken förknippas det kvinnliga med 

så kallade mjuka nyheter och det manliga med de så kallade hårda. Dessa dimensioner delas upp i 

vad som anses intressera och betyda mest för män respektive kvinnor (ibid). 
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Till de hårda nyheterna tillskrivs sådant som hör till offentligheten, såsom politik, ekonomi, sport 

och brott, som präglas av en viss distans och domineras av manliga källor. Motsvarande tillskrivs 

den privata sfären, med omsorg, vård, skola, kultur, relationer och konsumentfrågor, som mjuka 

nyheter och kvinnligt. Man delar även upp de mjuka och hårda i vilken grupp de förväntas 

appellera. De mjuka nyheterna förväntas vara publikorienterade och se till publikens intresse och 

behov medan de hårda nyheter anses självständiga och oberoende, kvalitéer som värderas högt av 

professionen. Djerf Pierre beskriver även hur det som anses manligt oftast värderas högre än det 

kvinnliga. “På samma sätt som den manliga offentligheten och den kvinnliga privatsfären inte är 

symmetriskt ordnade i förhållande till varandra, bygger även den journalistiska logiken på 

skillnader i makt och status, där det manliga oftast tillskrivits ett större symboliskt värde” (Djerf 

Pierre 2007, s. 423).  

 

4.1.2 Vem syns och hörs i svenska medier? 

Enligt en undersökning av Monika Löfgren Nilsson, docent i journalistik, där hon analyserat 

SVT:s. nyhetssändningar mellan år 1958 och 2003, har de så kallade hårda nyheterna genom alla 

år dominerat sändningarna. Nyheter om krig, näringsliv och politik har historiskt tagit mer plats 

och värderats högre än de så kallade mjuka frågorna, som barnomsorg, sociala frågor och miljö 

(Kleberg 2006, s.39). Undersökningen visar att nyhetsrapporteringen i början av 2000-talet 

utgjordes till 75 procent av de så kallade hårda nyheterna medan de så kallade mjuka frågorna 

utgjorde mellan 10 och 15 procent. Undersökningen visar även en traditionell könsmärkning av 

nyheterna, män rapporterade om de hårda nyheterna och kvinnor om de mjuka. Dock visar 

undersökningen att denna könsmärkning i stort sett suddades ut under en period mellan 1985 och 

1995. Detta efter ett omfattande jämställdhetsprojekt inom Public service. Under denna period fick 

de mjuka nyheterna mer utrymme i nyhetssändningarna och värderades på så sätt lika högt som de 

hårda. När denna utjämning skedde syntes inte längre den tydliga uppdelningen mellan vilka som 

rapporterade om vilka nyheter. Denna period var dock begränsad och hårda frågorna fick därefter 

åter igen allt mer utrymme (ibid).  

 

I boken Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap problematiserar medie- och 

kommunikationsvetaren Madeleine Kleberg även diskussionen om att kvinnor förväntas bidra med 

ett mångfaldsperspektiv till redaktionerna och “göra skillnad” i journalistiken. Kleberg betonar att 
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detta krav aldrig ställs på män, som anses vara norm. Förväntningen att kvinnor ska göra något 

annorlunda riskerar enligt Kleberg att cementera bilden av att kvinnor är “de andra”, de annorlunda 

(2006, s.37-38).  

 

Enligt en svensk rapport av Global Media Monitoring Project 2010, som kartlagt hur kvinnor och 

män kommer till tals i den svenska nyhetsförmedlingen, är 30 procent av de som förekommer på 

bild och i text kvinnor. En andel som varit nära konstant under tio års tid (Edström, Jacobson & 

Lindsten 2010 s. 10). I rapporten kartläggs även i vilken egenskap som kvinnor och män får uttala 

sig, resultatet visar att drygt 80 procent av politikerna är män, likaså är cirka 75 procent av 

experterna och talespersoner män. I de fall journalisterna velat beskriva personliga erfarenheter är 

nästan hälften av de förekommande personerna kvinnor (ibid). I rapporten betonas att jämställdhet 

och ett jämställt utbud inte enbart handlar om att räkna huvuden, men att åskådliggöra skillnaderna 

i antal kan vara det första steget till ett ökat medvetande kring genus och jämställdhet. Edström, 

Jacobson och Lindsten menar att vem som visas och hur de visas, samt vems åsikter och 

värderingar som exponeras i nyheterna har betydelse i en kultur som gjort sig beroende av 

nyheternas berättelser om världen. Enligt undersökningen syns idag främst en vit medelålders 

välutbildad man i nyheterna (2010 s. 19). 

 

I en doktorsavhandling från 2005 gör Anna Roosvall en kartläggning av utrikessidornas 

diskursordning. Genom att studera utrikesnyheterna i Arbetarbladet, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Vestmanlands läns tidning och Metro med nedslag 1987, 1995 och 2002 är syftet att 

undersöka hur nationalitet, etnicitet och kön behandlas på utrikessidorna. Undersökningen bygger 

på en analys av 1162 artiklar. Drivande i undersökningen är ett antagande om att representationen 

i tidningarna påverkar föreställningar om både egna och andras etniska, nationella och 

könsmässiga identitet. En av de aspekter som undersöks är hur könsfördelningen bland de som 

förekommer i utrikesnyheterna ser ut.  Bland de artiklar som analyserats 2002 är det bara fem 

procent som enbart innefattar kvinnor. Motsvarande procent för de artiklar som enbart innefattar 

män är 59. Om man jämför med 1987 års artiklar så har den kvinnliga representationen ökat med 

tre procent. Ungefär en tredjedel av artiklarna består 2002 av både kvinnor och män eller så är det 

inte möjligt att utläsa vilket kön de som omnämns har (Roosvall 2005).  
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I avhandlingen undersöker Roosvall även om det finns någon koppling mellan region och kön. 

Hon menar att det är svårt att se någon speciell region som kvinnlig eftersom kvinnor överlag 

förekommer i så pass få artiklar. År 2002 är kvinnor minst representerade i artiklar från 

Mellanöstern och Nordafrika, endast en dryg procent av dessa lyfter fram enbart kvinnor medan 

76 procent av artiklarna handlar enbart om män (Roosvall 2005). I frågan om vilken sorts nyheter 

kvinnor är representerade i är det tydligt att det är männen som dominerar i artiklar som handlar 

om politik och makthavare. I de klassiska reportagen samt de texter som är mer analyserande och 

kommenterande förekommer inte enbart kvinnor vid något tillfälle under de tre 

undersökningsåren. Till de få texter där enbart kvinnor behandlas hör framför allt kortare texter så 

som lägesrapporter och bildnotiser (ibid). 

 

4.1.3 Hur ser det ut globalt? 

Global Media Monitoring Project 2010, är en internationell rapport som publiceras av World 

Association for Christian Communication (WACC). Projektet går ut på att kartlägga hur kvinnor 

och män kommer till tals i den globala nyhetsförmedlingen var femte år sedan 1995. 2010 års 

rapport visar att enbart 24 procent av de som omskrivs i tidningarna samt hörs och syns i radio och 

tv är kvinnor. Fler än 3 av 4 är män (World Association for Christian Communication (WACC) 

2010). Dock har kvinnor som nyhetssubjekt ökat inom vissa områden, i det området där störst 

ökning uppmätts från 2005 års undersökning är Vetenskap och hälsa, där nästan var tredje person 

är kvinna, en ökning med tio procent. Understrykas bör att Vetenskap och hälsa är det område som 

får minst utrymme på nyhetsagendan. Ökningen av kvinnor är betydligt mindre inom 

högprioriterade nyhetsområden som Politik och statsskick, 2010 var knappt var femte 

nyhetssubjekt inom ämnet kvinna (ibid).   

 

När kvinnor framställs i media är det ofta som den ”vanliga” människan, som berättar om 

upplevelser och egna erfarenheter samt som talespersoner för andra människor, medan män ofta 

uttalar sig i egenskap av experter inom specialistområden. 80 procent av experterna i global 

nyhetsrapportering är män. Tilläggas kan att kvinnliga nyhetssubjekt är sammankopplade med sin 

familjesituation fyra gånger oftare än män är och porträtteras även oftare som offer (WACC 2010).  
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Andelen kvinnliga reportrar ökade kontinuerligt de första tio åren, mellan 1995 och 2005, men 

ökningen avstannade mellan 2005 och 2010 och låg i 2010 års rapport på 37 procent kvinnliga 

reportrar respektive 63 procent manliga. Undersökningen visar att kvinnor tenderar att oftare 

använda sig av kvinnliga nyhetssubjekt än män, oftare utmana stereotyper samt i mindre 

utsträckning underbygga befintliga könsstereotyper än de manliga kollegorna (ibid). 

      

4.2 Representativitet - Är en jämn könsfördelning något eftersträvansvärt? 

Behövs kvinnor för att representera kvinnor och kan en egenskap tillskrivas en människa utifrån 

vilket kön den tillhör? Somliga anser att man genom tillskrivandet av femininitet till kvinnor 

respektive maskulina intressen och karaktärsdrag till män underbygger den existerande 

könsdikotomin och reproducerar sociala skillnader mellan könen. Liksom Marie Nordberg, 

filosofie doktor i etnologi och forskare i genus, skriver i sin artikel ”"Kvinnlig maskulinitet" och 

"manlig femininitet”. En möjlighet att överskrida könsdiktomin?”, utgår vi från att det sociala 

könet är något kulturellt konstruerat, där egenskaper kategoriserats som stereotypt manliga och 

kvinnliga samt värderas därefter (Nordberg 2004). 

 

Många andra feministiska forskare menar dock att det är nödvändigt att synliggöra skillnader 

mellan könen så länge dessa skillnader förstås utifrån den samhälleliga könsmaktsordningen. Det 

svenska samhället, precis som andra samhällen i världen är könsmaktsstrukturerat på så sätt att 

gruppen kvinnor är underordnande gruppen män. Rodgers och Thorson beskriver The Gender 

Model, Könsmodellen, där män och kvinnor antas ha olika värderingar, intressen och prioriteringar 

utifrån sina positioner i denna sociala könsmaktstruktur (2003, s. 659-660). Kvinnor antas här 

värdera tillit, att vårda relationer samt prioritera frågor rörande familjen och barn. De antas även 

förespråka demokrati i högre utsträckning än män och vara mindre hierarkiska. Medan män, enligt 

modellen, tenderar att värdera självständighet, påstridighet samt vara mer målinriktade och 

angelägna att marknadsföra sig själva (ibid).  

 

Margareta Melin menar i sin avhandling Gendered journalism cultures: strategies and tactics in 

the fields of journalism in Britain and Sweden att precis som i samhället i stort finns det inom 

journalistiken en könad logik, där kvinnor och män, kvinnligt och manligt, feminint och maskulint 
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är särarter. Trots att vad som anses vara feminint och maskulint varierat över tid, har det maskulina 

alltid dominerat och värderats högre än det feminina (Melin 2008, s. 74).  

 

4.3 Kvinnliga krigsreportrar 

Den tidigare forskning som finns om hur kvinnliga korrespondenter upplever sitt yrke, både när 

det gäller rapportering och säkerhet är begränsad. Forskningen som finns handlar inte om kvinnliga 

korrespondenter över lag utan är inriktad på de som arbetar i krigszoner. År 2004 genomförde 

International News Safety Institute en undersökning som rörde säkerhetsfrågor som kvinnliga 

journalister i konfliktdrabbade områden kunde ställas inför. Materialet samlades in via enkäter 

med svarsalternativ samt plats för övriga kommentarer, totalt samlades 29 svar in. Eftersom så 

pass få svar samlades in kan resultatet främst ses som en indikation på hur kvinnliga journalister 

upplever dessa frågor (Rodney & Brayne 2004).  

 

82 procent av respondenterna uppgav att de utsatts för fysiska attacker eller hot medan de 

rapporterat om en konflikt. Drygt hälften hade utsatts för sexuella trakasserier och sju procent hade 

blivit sexuellt utnyttjade under sina uppdrag. Flera av kvinnorna hade även upplevt sexuella 

trakasserier från manliga kollegor eller fixare. Fixare är de personer som hjälper 

utrikeskorrespondenterna i deras arbete, känner till landets kultur och eventuella risker, har bra 

lokalkännedom, fungerar många gånger som tolk. 25 av 29 korrespondenter hade fått någon sorts 

säkerhetsträning inför sina uppdrag. Fem av dessa upplevde att instruktören under denna 

utbildning betett sig opassande på ett sexuellt sätt (ibid). När det gäller utbildning och utrustning 

tyckte majoriteten av de tillfrågade att kvinnor inte behövde någon speciell säkerhetsutrustning 

under sitt arbete. Däremot ställde sig de flesta neutrala eller positiva till huruvida kvinnor skulle 

få extra utbildning för att hantera sexuella trakasserier och hot (Rodney & Brayne 2004).  

 

4.4 Dagordningsteorin 

I dagens globaliserade samhälle där yrken, organisationer och information inte har några nationella 

gränser, har utrikeskorrespondenten en stor inverkan på publikens förståelse för omvärlden. 

Eftersom deras rapportering utgör en dominerande del av svenska mediers informationsflöde från 

vissa länder fungerar de till stor del som publikens fönster mot världen (Hannerz 2004, s. 2). 
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Forskningen kring hur medier påverkar människor tog fart i mitten av 1900-talet. Till en början 

trodde man att medier hade en slags hjärntvättningseffekt som kunde styra vad människor tyckte 

och påverka deras åsikter i olika frågor. Denna teori var inte så framgångsrik som man till en 

början trott, dock visade det sig att trots att medier inte bestämmer hur du ska tycka så har de stor 

makt över vad du tänker på och därmed vad du har åsikter om (Nilsson 2004 s. 349-350). Detta 

kallas dagordningsteorin, att medierna har stor makt över dagordningen på det offentliga samtalet. 

Teorierna springer till stor del ur socialpsykologen Walter Lippmans public opinion-perspektiv. 

Detta perspektiv bygger på att det finns ett triangulärt förhållande mellan verkligheten, bilden av 

verkligheten och handlingarna. Han menar att det snarare är bilden vi får av verkligheten som 

ligger till grund för våra handlingar än verkligheten själv (Nilsson 2004 s. 349-350).  

 

4.5 Definitioner 

Kön har vi valt att definiera utifrån Roosvalls (2005) beskrivning. Kön ses i denna studie därför 

som socialt konstruerat, där egenskaper kategoriserats som stereotypt manliga och kvinnliga samt 

värderas därefter. Biologiska skillnader förnekas inte men det intressanta är vilken mening och 

vilka egenskaper som kulturellt tillskrivs dessa skillnader. 

 

Genus används i denna uppsats som ett begrepp för att urskilja vad som formar kvinnor och mäns 

sociala beteende ”Istället för att fästa uppmärksamheten på det biologiska könet, har genus kommit att 

användas för att beskriva det sociala, kulturella och historiskt föränderliga i vad det är att vara kvinna eller 

man” (Nationella sekretariatet för genusforskning 2012). 

 

Sexism definierar vi i enlighet med Nationalencyklopedins (2013) definition som diskriminering 

och nedvärdering av en person på grund av dennes kön.  

 

Jämställdhet innebär i denna uppsats att människor har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter inom alla väsentliga områden i livet oavsett könstillhörighet (Nationalencyklopedin 

2013).  
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5. Metod 
 

Vår undersökning bygger på kvinnliga utrikeskorrespondenters historier, upplevelser och 

resonemang. Tolv kvinnor med spridd ålder och som rapporterar, eller har rapporterat, från olika 

delar av världen har intervjuats. Nedan beskrivs hur vårt urval av intervjupersoner gjorts, hur frågor 

utformats, hur intervjuerna genomfördes samt hur resultatet analyserats. Vi tar även upp våra etiska 

överväganden och hur vi till viss del använt oss av anonymitet för att underlätta för 

intervjupersonerna att prata om mer känsliga ämnen.  

5.1 Urval 

 

5.1.1 Vem är utrikeskorrespondent? 

Nationalencyklopedin definierar en korrespondent som en fast anställd eller kontrakterad 

journalist som för medieföretags räkning rapporterar från visst land eller region 

(Nationalencyklopedin 2013). De senaste åren har arbetsmarknaden för utrikeskorrespondenter 

dock ändrats drastiskt. Nyhetsredaktionerna har allt stramare budget och därmed ofta mindre 

pengar att lägga på att ha fasta korrespondenter runt om i världen. Idag är det främst SVT och SR 

som har korrespondenter med traditionella korrespondentavtal. Istället finns allt fler stringers, 

frilansande journalister som bosätter sig utomlands och har muntliga eller skriftliga avtal med en 

redaktion om att sköta bevakningen av landet eller regionen för dem. I underökningen finns både 

traditionella korrespondenter men även stringers då dessa kvinnor rapporterat kontinuerligt för en 

och samma företag under en längre tid och av tidningen framställts som deras utsända. I denna 

undersökning benämns samtliga som utrikeskorrespondenter oavsett anställningsavtal.  

 

5.1.2 Urval och spridning - kvinnliga korrespondenter över hela världen 

Urvalet i denna studie har gjorts utifrån en kombination av urvalsprinciperna intensitet i urval och 

maximal variation i urval. Intensitet i urvalet handlar om att göra ett strategiskt urval så att de med 

stor erfarenhet inom ämnet får komma till tals (Esaiasson 2007, s. 293). Eftersom syftet med 

undersökningen är att klargöra kvinnliga utrikeskorrespondenters upplevelser var det redan från 

början tydligt hur denna princip skulle appliceras. Respondenterna skulle vara kvinnor och arbeta 

eller ha arbetat som korrespondenter. 
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Efter att ha sammanställt en lista med 32 kvinnliga korrespondenter gjordes ett urval utifrån 

principen om maximal variation. Då olika egenskaper kan ge upphov till olika förhållningssätt 

används denna princip för att få en spridning bland respondenterna (Esaiasson 2007, s. 294). I 

denna studie valdes respondenterna på så sätt att spridningen blev stor när det handlade om vilket 

eller vilka länder de är eller varit stationerade i samt deras ålder. På grund av olika kulturer och 

religioner i olika delar av världen varierar kvinnosynen kraftigt mellan de områden där 

undersökningens respondenter verkar. Detta kan självklart komma att påverka respondenternas 

upplevelser kring sin yrkesroll. Man kan anta att en korrespondent i Kabul oftare blir påmind om 

den rådande könsmaktsordningen än en korrespondent i New York. Eftersom syftet med 

underökningen är att skapa en bred lägesrapport av hur det är att vara kvinnlig 

utrikeskorrespondent ville vi ha den geografiska spridning, för att fånga olika perspektiv och 

berättelser.  

 

Inställningen var att ett tiotal intervjupersoner skulle vara nog för denna undersökning. Vi valde 

därför att i första stadiet mejla 16 korrespondenter (Se bilaga 1) då vi räknade med ett visst bortfall 

på grund av tidsbrist eller dylikt. Då vi erhållit åtta positiva svar och ett nej valde vi att mejla 

ytterligare fyra kvinnor samt skicka en påminnelse till de vi ej erhållit svar från. Totalt kontaktade 

vi 20 korrespondenter för en intervju. Det resulterade i 12 inbokade intervjuer, medan fyra avböjde. 

De resterande fyra personer svarade inte på intervjuförfrågan.  

 

Enligt Kvale är antalet intervjupersoner i vanliga intervjuundersökningar omkring femton stycken. 

Antalet bör även anpassas efter tid och resurser (Kvale 2009, s. 130). Om antalet intervjuer är 

tillräckligt märks under undersökningens gång då fler intervjupersoner ger allt mindre ny kunskap. 

Man upplever det som Kvale beskriver som lagen om avtagande avkastning (ibid). Detta fenomen 

beskrivs av Esaiasson som teoretisk mättnad, den punkt då intervjupersonernas svar inte längre 

tillför fler aspekter på de ställda frågorna än de redan insamlade (Esaiasson 2007, s. 294). Under 

denna undersökning kändes den teoretiska mättnaden av efter cirka tio intervjuer. Därför ansåg vi 

att tolv intervjupersoner var ett optimalt antal.  
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5.2 Intervjuer, frågor och genomförande 

Då det är de kvinnliga korrespondenternas uppfattningar och föreställningar som ligger till grund 

för denna undersökning har vi valt att använda oss av en intervjuundersökning med samtal av 

respondentkaraktär. Det som intervjupersonerna berättar ses inte som sant eller falskt utan 

meningen är att ta del av de intervjuades tankar kring frågeställningarna (Esaiasson 2007, s.291). 

Steinar Kvale, en av de nordiska föregångarna inom intervjumetodik, menar att syftet med en 

kvalitativ intervju som forskningsmetod är att ta till sig de intervjuades beskrivning av sin livsvärld 

för att sedan kunna beskriva ett fenomen (Kvale 2009, s.17). 

  

Då ämnet var fastställt inskaffades en teoretisk förförståelse. Utifrån denna förförståelse 

utformades olika kategorier som kom att bli undersökningens grundpelare. Utifrån kategorierna 

utformade vi ett antal forskningsfrågor. Kvale menar att en god intervju både består av dynamiska 

och tematiska forskningsfrågor där de tematiska frågorna relaterar till de teoretiska 

föreställningarna om forskningsämnet och ligger till stor del som grund för analysen av 

intervjuerna (Kvale 2009, s. 147). Till dessa frågor läggs en dynamisk dimension som är till för att 

hålla samtalet igång och att få intervjupersonerna att berätta om sina erfarenheter, upplevelser och 

känslor. Dessa frågor brukar vara lättare och kortare än de tematiska frågorna (ibid). Precis som 

Kvale beskriver formulerades mer dynamiska intervjufrågor utifrån de tidigare bestämda 

forskningsfrågorna för att få en så nyansrik bild som möjligt och en smidig intervju.  

  

Nio av intervjuerna har genomförts vid personliga möten och tre av dem via Skype. Då analysen 

bygger på respondenternas konkreta svar och vi valt att inte gör några tolkningar på en latent nivå 

har inte sättet att genomföra intervjun på någon signifikant betydelse för resultatet. Intervjuerna 

som genomförts har baserats på en frågeguide (Se bilaga 2) och varit halvstrukturerade. Trots att 

det finns färdigformulerade frågor i en viss ordning är tanken att en halvstrukturerad intervju inte 

ska vara allt för strikt. Meningen är att intervjupersonen får berätta om sina upplevelser på sitt eget 

sätt (Zoonen 1994, s. 137). Vilka följdfrågor som ställdes och hur den exakta ordningen blev 

påverkades därför av respondentens svar. 

  

För att få en uppfattning om hur väl frågorna fungerade i en intervjusituation genomfördes en 

pilotintervju. Denna intervju gjordes med en av de tillfrågade korrespondenterna. Då resultatet av 
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denna intervju blev så pass bra och inga problem uppstod har även denna intervju använts i 

analysen. 

 

5.3 Analys 

För att kunna analysera det material som samlats in under intervjuerna har respondenternas svar 

sammanställts med hjälp av kodblanketter (Se bilaga 3). Svaren har skrivits ned som en kortfattad 

version, viktiga citat har plockats ut och vi har även skrivit egna kommentarer. Dessa kommentarer 

handlar om hur svaret kan knytas till teori och tidigare forskning. För att kunna skriva in materialet 

i kodblanketter på ett effektivt sätt har Kvales sammanfattningsprincip koncentrering använts. 

Metoden går ut på att göra om långa uttalanden till några korta, koncisa meningar. Trots att 

tekniken handlar om att korta ner materialet avsevärt är det viktigt att den väsentliga innebörden 

fortfarande är tydlig (Esaiasson 2007, s. 305). 

  

Som den amerikanska statsvetaren Richard Fenno beskriver handlar analysarbetet sedan om att gå 

från de enskilda berättelserna till mer generella beskrivningar. Från ”hon tycker och tänker” till 

”de tycker och tänker” (ibid s. 306). Enligt Bo Eneroth som skrivit boken Hur mäter man vackert 

handlar den sista delen inom kvalitativ metod om begreppsbildning. Han menar att man genom att 

sammanfatta den data man samlat in ska skapa ett begrepp om företeelsen som undersökts (Eneroth 

1984, s. 154). 

  

5.3.1 Kartläggningsmetoden 

I denna studie har främst kartläggningsmetoden använts för att analysera materialet från 

intervjuerna. Denna metod går ut på att man grupperar och omgrupperar de svar man samlat in för 

att få en kartläggning över det fenomen som undersökts. Till att börja med bestäms ett begrepp 

som beskriver företeelsen i stort. Utifrån de data som samlats in genom intervjuerna delas 

materialet sen upp i olika kategorier (Eneroth 1984, s. 158-159). Eftersom vår studie har två 

huvuddelar och därmed har två övergripande frågor, har vi valt att ersätta Eneroths term begrepp 

med forskningsfrågor. I denna studie beskriver alltså forskningsfrågorna de företeelser som 

undersöks:  

1. Hur resonerar kvinnliga utrikeskorrespondenter kring val av nyheter, vinklar och källor?  

2. Hur upplever kvinnliga utrikeskorrespondenters sitt yrke och sin yrkesroll?  
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Under forskningsfråga 1 undersöks kategorin: 

Nyhetsvärdering – vinklar, källor och påverkan på publiken 

 

Under forskningsfråga 2 undersöks kategorierna: 

Fördelar och nackdelar med att vara kvinna på fältet 

Reflektioner kring händelsen med Lara Logan 

Arbetsmarknad, lön och relation till arbetsgivare  

Utbildning och säkerhetstänkande med kvinnofokus 

 

Efter indelningen i kategorier delas materialet upp i ytterligare två steg. Inom de olika kategorierna 

sorteras data in i olika dimensioner. Genom att gå igenom materialet i de olika dimensionerna 

delas det upp i kvaliteter. I denna uppsats har vi valt att använda oss av ordet aspekter istället för 

kvaliteter då vi tycker att det passar bättre för att beskriva vårt material. Aspekterna valde vi att 

numrera utan värderande ordning, enbart för att strukturera och underlätta analysarbetet. Genom 

denna utkristallisering skapas en noggrann kartläggning över vad respondenterna svarat (ibid, 

s.159-160). Se exempel nedan: 

  

Forskningsfråga:   Hur upplever kvinnliga utrikeskorrespondenter sitt yrke och sin yrkesroll? 

Kategori:           Nyhetsvärdering - vinklar, källor och påverkan på publiken  

Dimension:            Val av källor 

Aspekter:   1. Väljer aktivt kvinnliga källor för att kompensera 

                          2. Har lättare att få kontakt med kvinnliga källor 

 3. Väljer den som är mest relevant för att det är professionellt 

                    

 

Teoretisk mättnad inom analysen uppnås när så mycket information som möjligt tagits fram ur 

materialet och det redovisats på ett sätt som är relevant för frågeställningen (Esaiasson 2007, s. 

309). Med hjälp av de metoder som använts för intervjuer och analysen kan det sammanställda 

materialet presenteras på ett allmängiltigt sätt.  
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5.4 Etiska överväganden 

Samtalsintervjuer av denna karaktär ligger väldigt nära det vardagliga samtalet. Esaiasson betonar 

därför att det är väldigt viktigt att intervjupersonen är medveten om att de är med i en vetenskaplig 

undersökning (2007, s. 290). Under undersökningen har samtliga intervjupersoner innan intervjun 

påbörjats informerats om syftet med undersökningen, att samtalet kommer att spelas in samt att 

skriftliga anteckningar förts. Eftersom intervjuerna är en djupdykning i kvinnornas egna 

erfarenheter och tankar så informerades de om att de kunde vara anonyma i valda delar. Var det 

något resonemang, någon åsikt eller upplevelse som de ville dela med sig av men som de inte vill 

ska kunna härledas till just dem så har möjligheten funnits att säga det under samtalets gång. 

Uppsatsen har därför två anonymiserade delar, där vittnesmål och resonemang inte kan knytas till 

en speciell person.  

 

Att erbjuda anonymitet är alltid en övervägning, Esaiasson menar att trovärdigheten kan påverkas 

om man inte anger källa (2007, s. 290). I denna undersökning anser vi inte att detta är ett problem. 

Samtliga tolv intervjupersoner redovisas med namn under hela uppsatsen förutom under en del 

som behandlar löner och en del under rubriken nackdelar. Dessa är de frågor som de själva anser 

är extra känsliga vilket vi respekterat och därmed valt att anonymisera. Vi anser att anonymitetens 

inverkan på trovärdigheten vägs upp av att intervjupersonerna vågar berätta mer nyanserat om sina 

upplevelser.  

 

5.5 Intervjupersonerna 

 

Alice Petrén är född 1954 och började med att utbilda sig till ekonom som en ingång till 

journalistiken. Efter att ha arbetat några år med ekonomi så tog hon även en journalistikexamen. 

Hon började att arbeta på Veckans affärer och blev sen anställd som ekonomijournalist på SR 1982. 

Alice Petrén talar flytande italienska, spanska, engelska, tyska och franska och har alltid varit 

intresserad av internationella frågor. I slutet av 80-talet arbetade hon för FN och har även arbetat 

med världshälsoorganisationen, WHO i Geneve. Hösten 2004 blev Alice Petrén SR:s fasta 

korrespondent i Sydeuropa. 
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Carolina Jemsby är född 1973 och visste tidigt att hon ville arbeta med journalistik utomlands då 

hon var intresserad av internationella frågor. Hon hamnade Sydafrika och Johannesburg eftersom 

hennes partner skulle dit och arbeta. Hon greps av de berättelser som fanns och insåg att Afrika 

var enormt underbevakat. Under denna tid arbetade hon för TV4 som inte hade någon stationerad 

i området vilket resulterade i att hon blev deras stringer i Afrika mellan 2003 och 2009, med ett 

års uppehåll. Samtidig frilansade hon och jobbade för bland annat finsk och norsk tv. 

 

Cecilia Vaccari är född 1985 och började praktisera på TV4Nyheterna Uppsala efter att ha 

studerat i Brasilien. Hon arbetade sedan på olika lokaltv-stationer under några år. Efter detta blev 

hon tipsad om att SVT hade en korrespondenttjänst i Sydamerika, sökte jobbet och fick det. Hon 

har själv släkt i Brasilien då hennes pappa var därifrån. Sedan september 2013 har hon varit 

stationerad i Brasilien som SVT:s stringer men är även frilansande journalist. 

 

Johanna Melén är född 1976 och började läsa ryska efter gymnasiet eftersom hon länge varit 

väldigt intresserad av landet. Efter studierna i ryska gick hon journalistprogrammet. Hon har 

arbetat som journalist sedan 2002, på Aftonbladet och SR. Hon var stationerad i Ryssland under 

två år och arbetade som korrespondent för SR.  

 

Johanne Hildebrandt är född 1964 och började sin journalistbana som lokalreporter i Blekinge. 

Hon befann sig i Kroatien när kriget bröt ut och när hon sedan tog del av de svenska mediernas 

bild av kriget tyckte hon inte att den stämde. För att försöka ge en verklighetstrogen bild åkte hon 

dit igen och blev ganska omgående anställd som stringer för Aftonbladet. Johanne Hildebrandt har 

alltid varit mest intresserad av varför man krigar och hur det påverkar ett land. Mellan 1991 och 

2010 har hon arbetat som krigskorrespondent i bland annat Afghanistan, Pakistan, Jemen och 

Somalia. Hon har skrivit flera böcker och blev 2012, som första kvinna någonsin, invald i Kungliga 

krigsvetenskapsakademin avdelning 1. 

 

Kristin Solberg är född 1982 i Norge och har alltid varit intresserad av utrikesfrågor. Hon 

studerade i England och gjorde sedan praktik på tidningar i Kanada och Libanon. Hon fick jobb 

på norska Aftenposten 2006 och blev efter ett år deras korrespondent. Först i Indien, sedan Pakistan 
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och Afghanistan. Då Aftenposten har ett samarbete med DN kan man läsa Kristin Solbergs texter 

även där.  Idag är hon korrespondent i Egypten och bevakar hela mellanöstern. 

 

Lena Scherman är född 1961 och studerade till att börja med bland annat konsthistoria och drama. 

Han arbetade sedan som lärarvikarie men bestämde sig när hon var i trettioårsåldern att hon ville 

arbeta med tv och utlandet. Därför valde hon att studera journalistik och fick efter studierna jobb 

på Rapport. Hon fick senare en tjänst som SVT:s korrespondent i Bangkok där hon var stationerad 

under ett år. Sedan fyra år tillbaka jobbar hon som programledare för SVT:s program 

Korrespondenserna. 

 

Linda Flood är född 1982 och efter sin journalistikexamen 2008 fick hon jobb på DN och arbetade 

som ekonomireporter under tre år, på bland annat SvD Näringsliv och Veckans Affärer. Då hennes 

partner skulle till New York och arbeta som korrespondent följde hon med och sa att hon tyckte 

DN behövde en tjej som rapporterade för dem, så blev det. Hon arbetade sedan som stringer för 

dem i tre år. 

 

Lotta Schüllerqvist är född 1944 och kom reda under gymnasietiden in i journalistbranschen. 

Hon arbetade på olika småtidningar och en period på Uppsala Nya Tidning. Hon fick 1970 jobb 

på DN:s lokalredaktion i Uppsala och började sedan jobba som redigerare på DN:s 

centralredaktion. Sedan dess har hon arbetat som socialreporter, allmänreporter och 

kriminalreporter. Hennes intresse för Mellanöstern väcktes när hon kom dit för första gången i 

början av 80-talet. Efter sju år på olika chefsjobb sökte hon tjänsten som korrespondent i 

Mellanöstern och arbetade mellan 2003 och 2006 i Jerusalem. Idag är hon frilans och rapporterar 

i första hand från Gaza och övriga Mellanöstern. 

 

Malin Mendel Westberg är född 1972 och följde ofta med sin familj på resor och bodde under en 

kort period i Pakistan. Hon har alltid varit intresserad av världen och studerade internationella 

relationer innan hon började på journalisthögskolan. Hon har sedan arbetat för olika medier men 

alltid återkommit till SVT. Sedan 2005 har hon rapporterat från Indien och haft ett stringerkontrakt 

med SVT och bland annat medverkat i Korrespondenterna. Hon arbetar främst ensam på fältet och 

sköter rapportering, filmning och redigering själv.  
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Stina Blomgren är född 1973 och var tidigt intresserad av utrikesfrågor. Före journalisthögskolan 

bodde hon i Paris och fick en inblick i de papperslösas värld när hon jobbade på restaurang. En 

värld hon senare gjort en dokumentär och skrivit en reportagebok om. Hon har studerat i England 

och Holland och varit anställt på DN, på SVT:s samhällsredaktion samt på SVT:s utrikesredaktion. 

Sedan januari 2013 är hon stationerad i Kairo och arbetar som korrespondent för SVT. 

 

Ulrika Engström är född 1977 och har sedan 1999 arbetat som reporter för bland annat DN. 

Samtidigt som hon arbetade som frilans tog hon en magisterexamen inom statsvetenskap och 

nationalekonomi. Eftersom hon arbetat som barnflicka i Kina under ett år så hade hon en koppling 

till landet och fick 2002 jobb på en tidning i Shanghai som kultur-och nöjesredaktör men ville 

hellre jobba för en svensk redaktion. 2004 blev hon SvD stringer i Kina och arbetade där i tre års 

tid. 

6. Resultat och analys 
 

6.1 Nyhetsvärdering - vinklar, källor och påverkan på publiken 

 

6.1.1 Nyhetsvärdering och val av vinkel  

Elva av tolv intervjupersoner tror att det kan finnas vissa skillnader mellan vad kvinnliga och 

manliga korrespondenter rapporterar om och vilka vinklar de använder, samt vittnar om att de har 

egna upplevelser av detta. Även om de upplever att det finns skillnader så understryker de att det 

är vanskligt att generalisera Många betonar även att kön enbart är en av flera faktorer som kan 

spela in i val av ämnen och menar att bakgrund, klass, etnicitet och ålder också kan ha stor 

betydelse. Carolina Jemsby menar att det till stor del handlar om att det finns trender inom 

journalistiken som till stor del avgör vad journalister skriver om, och att i takt med att allt fler 

kvinnor arbetar inom yrket har dessa trender förändrats. Trenden just nu är att lyfta fram mänskliga 

historier, inte rapportera från frontlinjen. Den som skiljer sig från mängden med sina svar är 

Johanna Melén, hon berättar att hon inte tänker i de banorna att det biologiska könet skulle påverka 

ens intressen eller hur man utför sitt yrke. Melén uttrycker att intresse, bakgrund och personlighet 

påverkar rapporteringen i större utsträckning än kön. Även Alice Petrén tror att trots vissa 



28 
 

skillnader så är utrikeskorrespondenter väldigt nyhetsorienterade och därmed tvungna att 

rapportera om alla olika sorters ämnen.  

 

Andra har tydligare uppfattning om vad det finns för skillnader, alla är inne på resonemanget kring 

hårda och mjuka ämnen. Trots att flera motsäger att kvinnor generellt har ett gemensamt intresse 

så uppfattar de att kvinnor oftare än män skriver om sociala frågor, som rör kvinnor och barn, att 

kvinnor tenderar att fokusera på det lilla och människorna bakom de stora skeendena:  

 

Jag tror att kvinnor skildrar kvinnor. Jag försöker göra det. Vi lever i männens värld. (...) Det är 

en grov förenkling, men medan mina manliga kollegor kanske drar till frontlinjen, så drar jag 

kanske till sjukhuset. Det är inte så svartvitt, men det finns kanske en tendens till det. 

        Kristin Solberg  

 

Under sin tid som korrespondent i Kina upplevde Ulrika Engström att hennes manliga kollegor 

var mer fokuserade på grävande journalistik och att göra stora avslöjanden medan hon själv 

fokuserade mer på att skildra de mänskliga faktorerna bakom stora händelser. Hon understryker 

dock att hon är osäker på vad ursprunget till denna skillnad är. Om det bara handlar om hennes 

intresse eller ifall orsaken ligger i att hon är fostrad till kvinna och därför är mer intresserad av 

sociala frågor. Flera av de tillfrågade tror att män och kvinnor rapporterar från olika perspektiv 

men mer eller mindre medvetet. Cecilia Vaccari tror att alla journalister strävar efter att berätta 

vad som hänt, men att män och kvinnor väljer olika detaljer, vilket gör att historierna framställs på 

olika sätt. En som dock är fullt medveten om skillnader i mäns och kvinnors rapportering är Lena 

Scherman. Hon har genom hela sin karriär arbetat för att belysa dessa skillnader för att det ska bli 

mer jämställt på redaktionen samt för att höja statusen på de klassiskt mjuka nyheterna: 

 

Vi kanske är olika, vi kanske bryr oss om andra områden, andra vinklar, det kanske inte är så 

dumt. Hela samhället ska belysas så varför är det då så att kvinnor ska tvingas in i de “hårda” 

nyheterna (...) varför inte uppgradera de andra frågorna som är minst lika viktiga för samhället 

och utvecklingen och för att få med alla människor. För det är ju fortfarande så att det är flest 

kvinnor som jobbar inom vård, skola och omsorg och varför ska man inte rapportera om det som 

lika viktigt? 

Lena Scherman 
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Tre av respondenterna menar att kvinnor har lättare tillgång till vissa grupper, miljöer och världar, 

men sämre tillgång till andra. De menar att detta faktum kan påverka ämnesval. Kristin Solberg 

menar att det i Afghanistan är mycket svårt för män att få tillgång till kvinnors berättelser, vilket 

påverkar vilka historier man väljer som reporter:  

 

Det är nästan omöjligt för män att få tillgång till kvinnliga källor. Om du ska prata med en 

afghansk kvinna och intervjua henne så bör du helst vara kvinna. Så jag fick en helt annan 

tillgång än mina manliga kollegor fick.  

         Kristin Solberg 

 

Även Johanne Hildebrandt som rapporterat från ett stort antal krigsdrabbade länder vittnar om att 

hon alltid besöker BB och sjukhus, vilket hon upplever att män inte gör eller kan göra i samma 

utsträckning. Dock menar hon, liksom Linda Flood, att journalister idag vet vad som säljer och 

anpassar rapporteringen efter det:  

 

Man vet att det som efterfrågas är barn och kvinnor om det är en naturkatastrofer, vi vill hellre 

se små barn på bild nu från Filippinerna, jag tror det skapar mycket större impact än om vi ser 

två 60-åriga män på bild. Och jag tror att reportrar och fotografer vet om det, oavsett kön. 

Linda Flood 

 

När det kommer till hur respondenterna själva resonerar kring val av ämnen och vinklar svarar sju 

av dem att de aktivt väljer att rapportera om kvinnofrågor, för att det är frågor som intresserar dem. 

Trots att Linda Flood rapporterade från New York, där kvinnosynen inte skiljer sig nämnvärt från 

den svenska, valde hon att bevaka kvinnofrågor och även ungdomsfrågor. Hon har svårt att tror att 

en medelålders man skulle komma med samma idéer som hon gjorde såsom om dagen efter-piller 

i USA, kvinnor i kongressen och olika vinklar av abortfrågan. Kristin Solberg berättar att det skulle 

vara ett drömjobb att vara “kvinnornas korrespondent”, att det vore fantastiskt om hon kunde få 

chansen att enbart skriva om kvinnors rättigheter internationellt. Även Malin Mendel Westberg 

berättar att hon ständigt gör aktiva val i sin rapportering, att hon främst intresserar sig för ämnen 

som rör kvinnors situation: 
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Ämnen som främst berör kvinnor är på det stora hela underrepresenterade, så därför känner jag 

att jag har något att bidra med genom att rapportera om detta. Dessutom är det oftast sådana 

ämnen som intresserar mig.  

Malin Mendel Westberg 

 

Djerf Pierres (2007) teori kring uppdelningen av nyheter i mjuka och hårda frågor där det anses 

typiskt kvinnligt att beskriva det mänskliga, småskaliga och privata, stämmer till viss del överens 

med våra respondenters svar. En respondent omkullkastar dock teorierna helt då hon främst 

intresserar sig för det politiska spelet. Men samtidigt vittnar flera om att de alltid försöker hitta 

personerna bakom och de mänskliga faktorer som förklarar de stora skeendena, men med vissa 

förbehåll om huruvida det är på grund av om de är kvinnor eller ej. 

        

Jag upplevde överlag att min specialitet var att hitta de verkliga berättelserna bakom de stora 

skeendena. Men är det mer kvinnligt då? Jag vill inte riktigt skriva under på det. Men om man 

är en skicklig journalist så hittar man nog rätt sätt. Och det gör man genom att hitta den lilla 

människan bakom, det är så vi kan förstå och relatera, men det behöver inte bero på kön. 

Ulrika Engström 

 

En annan aspekt är att tre av respondenterna aktivt tänker på hur man framställer kvinnor. Alla tre 

berättar att de gillar att vända på stereotyperna. Johanne Hildebrandt menar att hon brukar ställa 

hårda frågor till kvinnorna och känslosamma till männen. Kristin Solberg tycker att det är viktigt 

att framställa kvinnor som hjältar och inte bara som offer utan egen vilja, hon betonar att hon vill 

ha en verkligare variation av hur kvinnor framställs samt att de ska framställas utifrån sina villkor. 

För att inte uppfylla idén om att kvinnor ska vara vackra och män smarta tänker Ulrika Engström 

alltid på att ha med kvinnor som experter.  

 

Utöver att fokusera på kvinnofrågor och att komma nära det mänskliga finns det andra aspekter 

som påverkar. Det handlar bland annat om att vara nytänkande och alltid skapa en bra story.  

 

6.1.2 Val av källor 

 

För mig är det ett väldigt aktivt val, jag är en aktiv feminist som har det med mig överallt. Det 

är som ett raster jag ser världen genom, jag måste göra det för att kunna andas. 

Ulrika Engström 
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På samma vis som internationella forskningsrapporter visar att kvinnliga reportrar tenderar att 

välja kvinnliga intervjupersoner i större utsträckning än män (World Association for Christian 

Communication (WACC) 2010) vittnar tio av tolv respondenter att de aktivt väljer kvinnor som 

källor och huvudpersoner i sina reportage. Anledningarna bakom dessa val har en röd tråd, men 

varierar något. I grunden handlar det om att ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor i 

nyhetsrapporteringen för att spegla verkligheten. Hälften av respondenterna uttrycker att det är 

viktigt att aktivt kämpa för att få med kvinnor i rapporteringen eftersom det annars kommer att bli 

övervägande män. De menar att vi lever i männens värld, det är män som innehar höga positioner 

i samhället, majoriteten politiker och experter är män och därför är det de som får anledning att 

prata och uttala sig. Stina Blomgren berättar att hon alltid strävar efter att få kvinnliga 

intervjupersoner, vilket i slutänden inte behöver resultera i att hon landar på en jämn 

könsfördelning, då det överlag är mycket lättare att hitta män och få män att ställa upp. Carolina 

Jemsby och Cecilia Vaccari tycker att det många gånger är svårare att få kvinnor att ställa upp på 

en intervju, då de ofta inte är vana att få frågan och därmed inte anser sig själva lika viktiga. Därför 

hänvisar dessa kvinnor ofta till manliga kollegor eller överordnade, och de behöver övertalas om 

att deras röst räknas och är lika viktig som männens. Johanne Hildebrandt tycker att det är extra 

roligt att tillfråga kvinnor då det höjer deras status. Anledningen till att Malin Mendel Westberg 

aktivt väljer att tala med kvinnor är att hon dels vill kompensera för den annars manliga 

överrepresentationen, dels på grund av att hon anser att kvinnor bjuder mer på sig själva, är mer 

personliga utan att bli privata:    

    

Om jag ska intervjua polischefen i Mumbai och han är man så får jag ju ta honom. Men om jag 

ska intervjua en hög politiker så väljer jag en kvinna om jag kan. För det är antagligen någon 

som med all säkerhet har fått kämpa för sin position, som verkligen brinner för det personen gör. 

Malin Mendel Westberg 

 

Sex av de tio som aktivt väljer kvinnliga källor tror att de tänker mer på att ha en jämn 

representation än sina manliga kollegor. Samtliga respondenter reserverar sig dock mot att 

generalisera. Det handlar inte bara om att det ska vara jämställt, utan valet att prata mer med 

kvinnor grundar sig även i att merparten av kvinnorna upplever att de kommer närmare andra 

kvinnor. De upplever att kvinnliga intervjupersoner öppnar sig mer och berättar andra historier för 
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dem som kvinnor än vad de skulle kunna göra för män. Alice Petrén väljer inte aktivt kvinnor, men 

berättar om hur hon har mer tillgång och kan prata lättare med kvinnor. Hon lyfter ett exempel då 

hon intervjuat slöjbeklädda kvinnor då de köpte sexiga underkläder, vilket hon tror hade varit näst 

intill omöjligt för en man. Annars tror hon i likhet med Lotta Schüllerqvist och Johanna Melén att 

alla journalister vill prata med berörda och viktiga personer, politiker och ministrar oavsett kön. 

Stina Blomgren som rapporterar från mellanöstern vittnar om att det vid vissa tillfällen är mer 

besvärligt att som ensam kvinna träffa män. På grund av kultur och religion kan inte en ensam man 

få besök av en kvinnlig journalist då det kan skada hans anseende. Hon måste då ha manligt 

sällskap för att kunna genomföra mötet.  

 

Även Carolina Jemsby menar att hon får bättre kontakt med kvinnor, hon tycker att manliga källor 

ibland visar mindre känslor och berättar mer uppstyltade berättelser. Hon upplever att trots olika 

bakgrund, hudfärg, språk och religion så känner hon oftare en annan slags gemenskap med 

kvinnor:  

 

Jag tycker oftare att man får en helt annan berättelse som griper tag mycket mer i mig, som 

förklarar mycket mer för mig om hur det är att vara människa och bara försöka leva i den här 

krigssituationen som man har hamnat i. 

Carolina Jemsby 

 

Det finns även en påverkan från redaktionerna om att öka representativiteten och räkna kvinnorna 

i nyhetsrapporteringen, tre av respondenterna nämner detta som en av anledningarna till att de 

försöker få med mer kvinnor. De betonar att detta tänkande även finns bland de manliga reportrarna 

i och med denna policy på redaktionerna.   

 

6.1.3 Påverkan på publiken  
 

Bilden som korrarna levererar det är lite den bilden man får som bildning, det är ens lilla fönster 

ut mot världen. 

Cecilia Vaccari 

 

Enligt dagordningsteorin påverkar inte massmedierna i någon högre grad vad människor har för 

åsikt, men är däremot väldigt skickliga på att styra vad människor tänker på och har åsikter om 
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(Nilsson 2004 s. 349-350). Därför ställdes frågan kring hur korrespondenterna tror att reporterns 

kön påverkar vilken bild av landet den svenska publiken får. Hälften av respondenterna i 

undersökningen tror att könet har betydelse. I och med att de som kvinnor väljer att ta upp 

kvinnofrågor och mer aktivt kämpar för att ge kvinnor en röst, får publiken en inblick och ett 

perspektiv de annars inte skulle ha fått. Kristin Solberg betonar att kvinnor har en tendens att ta 

upp saker som är intressanta för kvinnor och som annars inte tas upp i den internationella 

nyhetsvärlden, mycket på grund av att ledarna är män.  

 

Det har jättebetydelse, också för att halva vår tittarskara är kvinnor som kanske bryr sig om andra 

ämnen. Och sen får man en fullare bild av landet. 

Lena Scherman 

 

Andra hälften av respondenterna tror att vilken bild publiken får beror mer på korrespondentens 

personlighet än på dess kön. Stina Blomgren berättar att om man inte kämpar för att få med kvinnor 

så kommer man få övervägande manliga talesperoner och därmed enbart visa ena halvan av landet. 

Hon betonar dock att hon tror att flera manliga korrespondenter resonerar på samma sätt.  

 

Jag skulle nog säga att det beror mer på hur du är som journalist än om du är man eller kvinna, 

och där kan det ju vara skillnad för vi är ändå från ett jämställt land. Är man någorlunda utbildad 

här så har man ändå ett genustänk även som man, så jag skulle säga att det är mer avgörande 

vilken typ av personlighet du har och vad du är intresserad av. 

Ulrika Engström 

 

6.2 Arbetsmarknad, lön och relation till arbetsgivare 

 

6.2.1 Är en jämn könsfördelning eftersträvansvärt? 

Korrespondenterna svarar enhälligt ja på frågan om en jämn könsfördelning bland 

utrikeskorrespondenter är något eftersträvansvärt för att ge olika perspektiv. Tre respondenter 

lyfter specifikt det faktum att publiken består av 50 procent män och 50 procent kvinnor. Två av 

respondenterna uttrycker att vita män är överrepresenterade i medierapporteringen och att det 

behövs en större variation. De flesta betonar att det är viktigt med journalister från alla olika 
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samhällsgrupper. Förutom kön är det viktigt med representation från olika samhällsklasser, 

etniciteter och bakgrunder.  

 

Ja, när jag började var det ändå något udda, men nu tycker jag att de allra bästa 

krigskorrespondenterna globalt är kvinnor. För att de kan täcka båda sidorna, har större 

rörelsefrihet. Men det optimala är ett reportageteam med en man och en kvinna. 

Johanne Hildebrandt 

 

Lotta Shüllerqvist menar att en jämn könsfördelning bland utrikeskorrespondenter, men även på 

redaktioner, är viktigt. Hon tror att hade det enbart varit män på fältet skulle det kunna bli mer av 

en machotävling, ett visst tankemönster, vilket skulle kunna leda till större risktaganden. Hon 

understryker att det nödvändigtvis inte skulle bli det, men hon tror på en jämn fördelning för en 

mer nyanserad rapportering. Man kan inte heller bortse från den könsmaktsordning som råder i 

hela samhället, anser Ulrika Engström. Hon menar att det finns en struktur i samhället där ett kön 

är underordnat, och att denna struktur leder till att kvinnor har andra erfarenheter än män, vilket 

gör dem mer medvetna i vissa frågor. 

 

6.2.2 Jämställd arbetsmarknad 

Det blir fler och fler kvinnor på redaktionerna och andelen kvinnor är idag närmre 50 procent 

(Edström, Jacobson & Lindsten 2010, s. 13). Men jämställdhet enligt vår definition innebär inte 

enbart att räkna huvuden, därför är syftet i denna undersökning att ta del av hur kvinnorna upplever 

att det ser ut på deras arbetsplats och även på arbetsmarknaden i stort.  

 

Fyra av respondenterna upplever att deras nuvarande arbetsplats är jämställd, en av dem vittnar 

dock om att det fanns en hel del missnöje på hennes tidigare arbetsplats, då män oftare blev 

skickade på utlandsuppdrag. Ytterligare en korrespondent uppger att hon inte vet hur det ser ut 

idag men menar att det borde vara en självklarhet. Fem av respondenterna upplever att 

arbetsmarknaden inte är jämställd. En av dem är Lena Scherman som inte tror att det är lika lätt 

för en kvinna att få ett jobb som korrespondent. Hon tror att det beror på gamla strukturer, där 

mannens arbete ofta prioriteras i familjen och kvinnan lättare blir medföljande. Hon understryker 

dock att det har blivit bättre och att det idag finns många fler kvinnliga korrespondenter. På den 
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sistnämnda punkten får hon medhåll av Malin Mendel Westberg, Kristin Solberg, Johanne 

Hildebrandt, Lotta Schüllerqvist och Ulrika Engström.  

 

Trots att det blivit fler kvinnliga korrespondenter anser Kristin Solberg och Carolina Jemsby att 

det oftast är män som får de tyngre uppdragen och sitter på de tyngre posterna:  

 

Däremot så tror jag att det finns eller det tycker jag mig ha sett att det finns en annan beredskap 

att skicka män till farliga platser. Men kanske lite mer att man värjer sig för att skicka kvinnor 

till sådana platser. I alla fall ensamma kvinnor. 

Carolina Jemsby 

 

En aspekt som tre av kvinnorna lyfter fram som problematisk är att kombinera yrket som 

utrikeskorrespondent med att ha familj. En av dem är Kristin Solberg som menar att det är vanskligt 

att kombinera arbete som kräver långa resor på kort varsel med att ha barn, och att kvinnor blir mer 

ifrågasatta för sina livsval än män. Alla tre tror att trots att även män har familj, så är det ingen som 

reagerar när de fortsätter sina uppdrag i utlandet, dock upplever de att det finns kvinnor som slutar 

sina uppdrag när de får barn. De traditionella korrespondentavtalen gör det möjligt att ta med sin 

familj under utlandsstationeringen.  Flera av kvinnorna vittnar dock om en förändrad arbetsmarknad 

där fler unga kvinnor får en möjlighet att ta sig in i yrket för att jämna ut könsfördelningen, men då 

på mindre trygga stringerkontrakt, vilket kan vara både bra och dåligt. Men de allt snävare avtalen 

gör det svårare att kombinera yrket med ett familjeliv.  

 

6.2.3 Löner 

I denna del redovisas vad korrespondenterna svarat kring hur det ser ut med lönenivåerna mellan 

män och kvinnor. Då flera uttryckt att de inte vill framträda med namn, då ämnet anses känsligt, 

har vi valt att respektera detta och endast redovisa åsikterna och vittnesmålen anonymt.  

 

Tre av respondenterna vet att deras manliga kollegor tjänar mer än vad de gör. En av dem berättar 

om en undersökning gällande journalisters löner där det enbart fanns män i gruppen som tjänar 

allra mest: 

      

Löner skiljer sig fortfarande ganska starkt mellan män och kvinnor. Kvinnliga reportrar tjänar 

överlag mindre än män. (…) Jag har försökt säga till att jag tycker jag ska tjäna lite mer, och 
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visst jag har fått lönehöjningar men det finns alltid män som ligger högre. Oförklarligt ibland 

tycker jag och det är inte speciellt diskuterat tycker jag. (...) Män är bättre på att förhandla, de 

går in och stampar i golvet och det har jag inte förnedrat mig till att göra tidigare, men det ger 

resultat har det visats sig. 

 

Jag vet att kvinnor tjänar mindre, men jag vet inte hur mycket. Skillnaden är inte astronomisk 

men den är till männens fördel Men jag vet att jag är en sämre förhandlare än många killar. Det 

handlar nog om att ta sig rätten och tycka att man är värd, som kanske killar har på ett mer 

naturligt sätt, men också vad arbetsgivaren tycker det är rimligt att betala. 

 

En annan korrespondent hänvisar till ett uttryck som lyder “där kvinnor går in, går lönen ner”. Hon 

tror att det är fler män som är kvar i de gamla tyngre kontrakten, med trygga och generösare avtal, 

men hon inflikar dock att arbetsmarknaden är dålig för nästan alla korrespondenter idag och att det 

är tuffa villkor för alla yngre som tar sig in i yrket. Resten av korrespondenterna är osäkra kring 

hur det ser ut med lönerna idag, då de inte vet vad deras kollegor tjänar. Två uttrycker dock att de 

tror att lönen inte skiljer sig mellan män och kvinnor, utan att det snarare varierar mellan olika 

arbetsgivare och olika medier, samt påverkan av lön från tidigare arbetsgivare. En av dem menar 

att det vore skandalöst om det inte är jämnt inom Public Service.  Resterande uppger att de inte vet 

men har en känsla av att kvinnor tjänar mindre än män, eftersom det ser ut så på de flesta 

arbetsmarknader idag. Många av de som vet eller tror att kvinnor tjänar mindre än män uppger att 

det kan bero på att kvinnor generellt är sämre på att löneförhandla än män.  

 

6.2.4 Relation och diskussion med arbetsgivare 

I boken No Woman’s Land vittnar flera kvinnliga korrespondenter om att de inte vill ses som svaga 

inför sin arbetsgivare och väljer därför att inte berätta om vissa risker och svårigheter. För att 

undersöka hur de kvinnliga korrespondenterna som jobbar för svenska medier upplever sin 

situation ställdes frågor kring hur de hanterar eventuella risker för dem som kvinnor, och om det 

finns en diskussion om dessa frågor på redaktionerna.  

 

Åtta av korrespondenterna menar att det inte finns någon specifik diskussion om eventuella risker 

som kvinnliga korrespondenter kan utsättas för. Flera uttrycker att de risker som finns för 

korrespondenter är könsneutrala och att det generellt finns ett större säkerhetstänkande idag. Tre 
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korrespondenter berättar dock att de diskuterat olika hinder på grund av deras kön med sina 

kollegor, i syfte att utbyta erfarenheter.  

 

      

Det har blivit mycket mer nu, med tanke på till exempel det som hände i Egypten och Indien, 

med våldtäkter och att det kan var så att en man bredvid en kanske faktiskt inte skyddar en. (...) 

Men det har inte vart så mycket diskussion förut att man skulle vara mer utsatt som kvinna eller 

inte. 

Alice Petrén 

 

Alice Petrén tillägger även att under 1900-talet var journalistik nästan ett fredat arbetsområde, men 

att så är det inte idag. Hon menar att i och med terrorattacken mot World Trade Centre 2001 har 

det blivit en förskjutning mot att journalister istället har blivit måltavlor. Även Malin Mendel 

Westberg och Stina Blomgren upplever att det finns en diskussion på deras redaktion i den mån 

det behövs. Samtliga respondenter känner att de skulle kunna ta upp hinder eller risker med sin 

uppdragsgivare, utan att de skulle medföra några problem.  Dock vittnar ett par korrespondenter 

om att de inte känner att de skulle få någon speciell uppbackning eller hjälp från redaktionen. 

Carolina Jemsby menar att det ska finnas en medvetenhet, men att det kan finnas en fara med att 

fokusera för mycket på risker för just kvinnor, då det snarare kan slå tillbaka mot kvinnor och 

utmärka dem som svagare än sina manliga kollegor.   

 

6.3 Fördelar och nackdelar med att vara kvinna på fältet 

 

6.3.1 Fördelar 

Två av korrespondenterna svarar att de inte direkt kan komma på några fördelar med att vara just 

kvinna på fältet. Resterande menar att de upplever flera fördelar med att vara kvinna inom yrket. 

En av de vanligast nämnda fördelarna är att de som kvinnor inte upplevs som något hot, folk 

upplever dem som mindre farliga och sänker därför garden, vilket ger större tillgång i vissa 

situationer. En del tillägger även att de som kvinnor ses som “otippade” och avväpnande vilket 

ofta resulterar i att intervjupersoner öppnar upp sig mer och bjuder mer på sig själva.  
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Jag kan uppleva fördelar i situationer där man pratar med politiker och tjänstemän. Ryssland är 

ett väldigt patriarkalt samhälle, då kanske de kan bli lite bedårade av att det kommer en ung 

kvinna som är insatt och talar språket, de får någon slags sympati för en. 

Johanna Melén   

 

Det kan vara oväntade fördelar, som när man är i Afghanistan, jag har rest med både män och 

kvinnor, men med en kvinnlig fotograf då kan vi lättare slinka igenom, dom tror oss inte riktigt 

om någonting, vi blir inte lika ofta tagna i säkerhetskontroller. 

Lena Scherman 

 

Precis som i avsnittet om vilka källor korrespondenterna väljer uppger de att tillgången till 

kvinnliga intervjupersoner är en stor fördel. Sex av kvinnorna nämner just att det generellt är lättare 

att få kontakt och komma närmre andra kvinnor. Fyra stycken berättar om hur de som kvinnor har 

lättare tillgång till vissa världar och bättre access till vissa miljöer och grupper. En respondent 

berättar även att hon kan skyla sig med en burka för att ta sig in på platser där utlänningar inte är 

välkomna.  Fyra känner av att folk är mer hjälpsamma mot dem som kvinnor. Stina Blomgren 

menar även att det kan vara lättare för kvinnliga reportrar att få komma till tals i vissa frågor:  

 

Jag tror att män också kan göra jobb om kvinnlig könsstympning och göra dom jättebra, men det 

kanske är lättare som kvinna att få komma till tals när det gäller vissa ämnen, eller att komma in 

i vissa sammanhang. 

Stina Blomgren 

 

I fall det är en fördel eller ej är det flera som är kluvna till, men knappt hälften av kvinnorna är 

överens om att det vid vissa tillfällen kan vara användbart att spela på de kvinnliga attributen.  

 

Genom att vara snäll, trevlig och flörtig eller att gråta eller att vara arg för att få komma med på 

olika flygplan som ska någonstans, om man måste åka med just det FN-planet för att komma 

dom där 100 milen och det bara finns en plats kvar, så har jag ofta varit ganska framgångsrik 

med att lyckas få just den platsen, det tror jag hade varit svårare om man vore man, det är nog 

svårare att lämna en kvinna strandsatt. 

Carolina Jemsby 
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Om man lägger huvudet på sned och är lite gullig så kan man ställa en väldigt elak fråga, eller 

en väldigt kritisk fråga. 

Ulrika Engström 

 

Johanne Hildebrandt säger angående de kvinnliga attributen att hon genom hela sin karriär varit 

väldigt försiktig med att anspela på sexualitet då hon befinner sig i mansdominerad miljöer och 

inte vill ge några felaktiga signaler. Dock berättar att hon att otaliga gånger fått sin vilja igenom i 

olika machokulturer genom att spela dum och oförstående.  Hon tycker att det är häpnadsväckande 

hur folk går på det knepet.  

 

Tre av de respondenter som är bland de äldre av de tillfrågade uppger att de känner en trygghet i 

att vara just medelålders eller äldre kvinnor. Både i mellanöstern och Sydeuropa, där de tre verkar, 

bemöts äldre oftast med stor respekt. De ger även exempel på hur en ”mammaröst” kan vara 

otroligt användbart i vissa hotfulla situationer.  

 

Alla har en morsa, och en morsa ger man sig inte på. Så om man kan spela på det så kan det vara 

bra. Jag vet inte riktigt om det fungerar, men det är skönt att jag är äldre. Man är inte lika 

jonglerbar för yngre killar. 

Alice Petrén 

 

Trots att flera av korrespondenterna nämner att kvinnor är mer utsatta för våldtäkter och sexuella 

hot så tror Stina Blomgren, Kristin Solberg och Alice Petrén att det ibland kan vara en fördel att 

vara kvinna i farliga våldssituationer. De två sistnämnda tror även att kvinnor löper mindre risk att 

bli kidnappade än män i vissa delar av världen.   

 

6.3.2 Nackdelar 

När vi frågar respondenterna om de upplevt några nackdelar med att vara kvinna på fältet svarar 

tio av tolv att de har gjort det. Johanna Melén och Linda Flood är de två som uppger att de inte 

känt av några nackdelar under sina uppdrag. Bland de resterande är svaren kring nackdelar spridda 

men handlar om sexism, diskriminering och nedvärdering på grund av könstillhörighet, i två 

tydliga teman. Det första temat är att de känt sig nedvärderade och inte fått samma respekt som 

manliga korrespondenter på grund av sitt kön. Det andra är att de upplevt tydliga sexuella 

anspelningar och trakasserier under sitt arbete. Under första temat vittnar de om att det för vissa är 
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lättare att vifta bort en tjej, Carolina Jemsby berättar att vissa inte ser en kvinna som en riktig 

journalist. Hon tror också att det finns föreställningar om att män tar sig fram bättre än en skör 

kvinna vilket påverkar yrket. Hon tror även att hon tänker så själv ibland, trots att hon vet att det 

är fel. Tre respondenter tycker att folk generellt behandlar en kvinna som mer sårbar, och är mer 

beskyddande, vilket kan vara på både gott och ont. Alice Petrén tycker att den enda nackdelen hon 

själv upplevt var när hon var yngre, och att vissa män just förminskar en, klappar en på huvudet 

och säger saker som “lilla stumpan”.  Hon betonar dock att detta inte bara hänt utomlands, utan 

inte minst i Sverige.  

 

Till och med Olof Palme sa det en gång ‘Men lilla gumman, är du uppe så här sent?’ Klockan 

var nio på kvällen! 

Alice Petrén 

 

En del nackdelar är knutna till särskilda områden med annan religion, kultur och kvinnosyn. Lotta 

Schüllerqvist rapporterar från Israel och Palestina och berättar om flertal gånger då män inte tar i 

hand eller ens tittat på henne.  

 

Eftersom båda de förhärskande religionerna där placerar kvinnorna väldigt långt ner, så tar det 

sig ibland uttryck som drabbar mig som reporter. 

Lotta Schüllerqvist 

 

 Det andra temat som handlar om sexuella anspelningar som respondenterna stött på under sitt 

arbete, tar även det sig olika uttryck och ser olika ut i olika delar av världen. Sex stycken upplever 

att de utsatts för sexism under sitt arbete som journalist. De berättar främst om händelser i länder 

med annan kultur och annan kvinnosyn men ett par vittnar även om sexism på hemmaredaktionen 

och bland svenska kollegor på fältet. En av dem som blivit hårt drabbad under sitt arbete i utlandet 

är Kristin Solberg, hon berättar om hur hon knappt kunde gå ut på gatan i Afghanistan, då hon 

ständigt drabbades av sexistiska kommentarer, blickar, förföljelse och ibland även fysiska 

närmanden. Eftersom hon hela tiden hade detta i bakhuvudet så kände hon att det gick ut över både 

hennes livskvalitet och hennes arbete. Till exempel var hon tvungen att ha två olika visitkort, ett 

med sitt telefonnummer och ett utan. Detta fick hon lära sig den hårda vägen då hon ett flertal 

gånger fick samtal från manliga källor med sexuella anspelningar, dagtid och nattetid, som 
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misstolkat syftet med hennes kontakttagande. Även Cecilia Vaccari vittnar om att hon som kvinna 

ofta ses som ett sexuellt objekt, hon berättar att hon blivit tillsagd av en manlig kollega på 

hemmaredaktionen att hon inte får ha shorts på sig. Från en ekonom i Brasilien fick hon även höra 

att kvinnor enbart bör ha kjol eller långbyxor vilket hon tycker är helt befängt när man arbetar i ett 

så varmt klimat. Hon säger även att män tar sig rätten att stöta på henne som ung kvinna:  

 

Folk tycker att de har rätt att stöta på en. Då snackar vi om allt ifrån intervjupersoner till folk 

som jag har anlitat som fotografer, som inte kan hålla sig och bara måste viska i mitt öra att jag 

är vacker. Det gör mig helt jävla galen att bli behandlad på det sättet. Och det är klart att ingen 

manlig korrespondent skulle bli behandlad så. 

Cecilia Vaccari 

 

 Johanne Hildebrandt vittnar om otrolig sexism riktad mot henne som korrespondent:  

 

Det fanns enorm misstänksamhet mot kvinnor. Hade jag gjort ett bra knäck så säger naturligtvis 

han som sitter och super på hotellet som inte har ansträngt sig, att jag har knullat mig till det. (...) 

Det kan jag ju skratta åt nu, men då var det ju enormt kränkande. Att förminska någon och säga 

att hon är en hora. Det är så symptomatiskt klassiskt, och det fick man ju höra. 

Johanne Hildebrandt 

 

Det enda försök till fysiska övergreppet av sexuell karaktär som Johanne Hildebrandt utsatts för 

under tjänstgöring var av en svensk fotograf. Hon berättar att den tydligaste sexismen kommit från 

några av hennes svenska manliga kollegor.  Hon upplever att en del “svaga” män blir väldigt 

provocerade av henne som kvinna. Carolina Jemsby känner inte av någon tydlig sexism mot henne 

själv som svensk korrespondent i Afrika, utan berättar att hon främst märkt sådana tendenser i 

Sverige: 

 

Inte i Afrika men i Kiruna, när jag var journalistpraktikant på Nordnytt i Luleå och skulle 

intervjua Kirunas starke man. Och när jag skulle försöka få till den där intervjun så säger han till 

fotografen ‘har ni nytt lammkött på redaktionen?’ Att göra intervjun efter det var ju helt hopplöst. 

Jag blev liksom nedmosad i skorna på en gång. 

Carolina Jemsby 
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Liksom kring frågan om lön fanns det även här en del aspekter där respondenter bad om 

anonymitet, de nackdelar som anses känsliga är de i förhållandet gentemot arbetsgivare. Därför 

väljer vi att anonymisera samtliga svar om nackdelar som omfattar relationen till arbetsgivaren. 

  

Fem respondenter upplever att kvinnor har mer att bevisa inför arbetsgivare, att det tar längre tid 

att få respekt som kvinna. En av dem upplever inte att hon inte blir respekterad i sin yrkesutövning, 

dock tror hon att det gentemot arbetsgivaren är lättare att bli tagen på allvar som man. Nedan följer 

citat kring de nackdelar några av respondenterna känt under sin karriär: 

 

I början var det många på redaktionen som inte tyckte att det jag ville rapportera om var riktiga 

nyheter. 

 

Lite bittert kan jag se att jag gärna fick vara med på fina affischer för företaget och vara 

posternamn, men när jag sen skickade fakturan ville man inte betala. Eller det klart att de betalade 

men det var väldigt dåliga ersättningar. 

 

Jag bröt ihop och hade en riktig kris (...) Då sa min chef till mig ‘Ja ni unga kvinnor, jag har 

förstått att ni har problem ibland.’ (...) Han menade inget illa men behandlade mig som skit. 

 

 

6.3.3 Utsatthet och risker 

I detta avsnitt behandlas frågor kring eventuella risker för kvinnliga korrespondenter, frågan kring 

om respondenterna känt sig beroende av manligt beskydd under uppdrag, samt om de någon gång 

blivit avrådda eller hindrade att utföra ett uppdrag på grund av att de är kvinnor.  

 

Tio av respondenterna har någon gång känt sig utsatta eller hotade, hälften av dessa menar dock 

att den utsattheten inte var på grund av deras kön, utan skulle gällt även om de var män i situationen. 

Den andra hälften har upplevt att de hamnat i obehagliga situationer i egenskap av att de är kvinnor. 

Malin Mendel Westberg säger att hon aldrig blivit fruktansvärt rädd men många gånger hamnat i 

situationer där indiska män gör olika typer av närmanden. Hon berättar om ett tillfälle då hon 

frågade en man om vägen och då han vänligt erbjöd sig att följa henne. Mannen började under 

promenaden ställa oskyldiga frågor om badresor och fortsatte sedan att fråga om vad hon brukade 

ha på sig när hon badade, kort därefter märkte hon att mannen stönade, hade handen innanför 
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kläderna och onanerade. Hon berättar att många indiska män har en snedvriden bild av 

västerländska kvinnor: 

      

Om dom någon gång sett en porrfilm så är det med all säkerhet en västerländsk kvinna i de 

filmerna. Så en del som inte är vana vid västerlänningar har väldigt lustiga bilder av 

västerländska kvinnor. 

Malin Mendel Westberg 

 

Alice Petrén har upplevt hotfulla situationer, hon tror att kvinnor i vissa lägen kan var mer utsatta 

på grund av att de sticker ut och syns mer på platser där det vanligtvis vistas främst män. Eftersom 

respondenterna arbetar på olika platser i världen och har olika förutsättningar, vissa reser själva 

medan andra alltid reser i team, så skiljer sig svaren åt kraftigt. Medan Lena Scherman och Linda 

Flood inte kan erinra sig om de varit utsatta menar Kristin Solberg att hon under sin tid i 

Afghanistan kände sig utsatt i stort sett hela tiden och behövde tänka mer på att vara försiktig än 

vad manliga korrespondenter behövde göra. 

 

Samtliga respondenter upplever att de vid ett flertal tillfällen varit beroende av någon form av 

sällskap eller beskydd under sina uppdrag. Ofta handlar det om fixare, chaufförer eller kollegor. 

Sju av kvinnorna beskriver att de vid tillfällen känt sig beroende av just manligt sällskap. Cecilia 

Vaccari säger att hon inte kan jobba ensam, risken finns alltid att bli rånad eller utsatt för annat 

brott. Hon säger att om detta skulle ske så måste hon ha just manligt beskydd då en kvinna inte får 

samma respekt i Brasilien. Även Alice Petrén har upplevt att det känts tryggt att ha en man som 

sällskap under uppdrag: 

 

Ja i Tunisien har jag känt det, jag hade en manlig chaufför och han och jag fick sova i bilen vid 

Libyska gränsen på natten, jag låg vaken och gömd nästan hela natten för det var väldigt 

obehagligt. Han sa till mig på morgonen ‘du vill inte veta vad som rörde sig omkring bilen’, då 

var det väldigt skönt att det var en man där, inte för att han skulle kunna gjort så mycket men 

hade vi varit två kvinnor så hade vi varit mer utsatta. 

Alice Petrén 

 

Flera av respondenterna uppger att de blivit avrådda från att utföra vissa jobb eller besöka vissa 

platser. Dessa avrådanden har dock inte kommit från deras arbetsgivare utan av fixare och folk i 
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deras närhet. Ingen av respondenterna känner dock att de hindrats från att utföra sitt uppdrag på 

grund av sitt kön.  

 

6.4 Säkerhetsutbildning 

Som nämns i teoridelen utfördes en enkätundersökning av organisationen International News 

Safety Institute, INSI, där kvinnliga reportrar fick svara på frågor kring säkerhet och utbildning 

med fokus på risker för kvinnor i konfliktdrabbade områden. Undersökningen visade att 

majoriteten fått någon slags säkerhetsutbildning men många önskade en del med mer fokus på just 

risker för kvinnliga korrespondenter (Rodney & Brayne 2005). Respondenterna i denna 

undersökning fick liknande frågor för att skapa en bild av hur korrespondenter för svenska medier 

resonerar kring dessa. 

 

Nio av de intervjuade korrespondenterna uppger att de fått ta del av en säkerhetsutbildning för 

utrikeskorrespondenter. En del av dessa har genomgått en kortare utbildning vid ett tillfälle medan 

andra genomgår en säkerhetsutbildning per år via sin arbetsgivare. De resterande tre har inte fått 

någon utbildning, de tror att detta beror på att de arbetat som stringers och frilans mot arbetsgivaren 

och inte haft fasta avtal, Johanne Hildebrandt erbjöds en säkerhetskurs först efter närmare tjugo år 

på fältet, hon avböjde. En respondent vittnar om att hon som stringer varken erbjöds utbildning, 

krishantering eller debriefing, trots att hon kände ett behov av det.  

 

Endast en av respondenterna, Kristin Solberg, säger att en del av hennes säkerhetsutbildning 

fokuserade på risker för kvinnliga reportrar, hon understryker dock att ämnet bara tilldelades en 

timme av en hel veckas utbildning. Hon tillägger att utbildningen leddes av män utan 

specialkompetens kring hur kvinnor utsätts eller blir trakasserade. Hon berättar att hon en gång 

erbjudits att gå en säkerhetsutbildning för enbart kvinnor i Kairo, men hade då inte möjlighet att 

delta. Ytterligare två av de tillfrågade anser att deras utbildning var ganska “grabbig” med mycket 

fokus på krigssituationer och utrustning. Alice Petrén håller med om att säkerhetsutbildningen 

fokuserar för mycket på risker vid frontlinjen och efterlyser en mer cityorienterad kurs där man 

bland annat tar upp risker vid massdemonstrationer och liknande händelser. Fyra av respondenterna 

tycker att det behövs säkerhetsutbildning med kvinnofokus, de menar att utbildningen bland annat 

skulle kunna bestå av självförsvar och information om hur sexuellt våld tar sig uttryck. 
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Som kvinna är man inte van vid att slå, så man måste lära sig att man kan slå samt var och hur. 

Den vetskapen om att jag vet hur jag kan försvara mig gör mig tryggare. 

Malin Mendel Westberg 

 

Hälften av de tillfrågade tycker den viktigaste aspekten av säkerhetstänkandet handlar om att känna 

till regionens seder, bruk och risker. Cecilia Vaccari skulle dock gärna se en diskussion om just 

risker för kvinnor, dels för att utbyta erfarenheter och dels för att de manliga kollegorna ska få en 

inblick hur kvinnornas verklighet ser ut. Fem av korrespondenterna säger att de nog skulle vilja ha 

mer utbildning om de rapporterat från mer utsatta områden, Lotta Schüllerqvist nämner Kairo som 

ett exempel: 

 

Egypten är rätt speciellt, där har det utvecklats ett beteende som jag inte känner igen från några 

andra delar av arabvärlden. Så där kanske man skulle ha en specialkurs. (...) Men annars tror jag 

män och kvinnor behöver samma kunskaper. Kursen handlar framförallt om att göra en mentalt 

förberedd. Det handlar om att tänka på rätt sätt som man inte behöver tänka på när man är här 

hemma. 

Lotta Schüllerqvist 

 

Även Stina Blomgren som är stationerad i Kairo menar att just Egypten är ett så pass speciellt land 

så att det skulle behövas en speciell kurs för de som ska arbeta i detta område. Två av 

respondenterna är neutrala i frågan, de inte kan svara på om någon mer utbildning behövs. 

 

Några av respondenterna diskuterar, men har inget riktigt svar på, om det möjligen kan bli ett 

hinder för kvinnor att fokusera för mycket på deras utsatthet. Att man genom att lyft kvinnors 

svagheter gör det svårare för dem att ses som jämställda.  

 

6.5 Lara Logan - sexuellt våld mot kvinnliga utrikeskorrespondenter 

2011 blev korrespondenten Lara Logan sexuellt utnyttjad under ett uppdrag på Tahrirtorget i Kairo. 

Efter detta kom rapporter om att det finns flera kvinnliga korrespondenter som varit med om 

liknande händelser men som inte diskuterat detta med sina arbetsgivare på grund av rädsla för att 

inte få liknande uppdrag i framtiden. Vi ville ta reda på hur korrespondenterna reflekterar kring 
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händelsen, om de påverkar deras syn på sitt yrkesval och hur de tror att andra samt de själva skulle 

hantera en liknande händelse.  

 

6.5.1 Reaktioner och reflektioner 

Alla respondenter tycker att händelsen är ofattbar och skrämmande, dock skiljer de sig åt 

beträffande hur pass mycket de reflekterat och påverkats av denna och liknande händelser. Tre 

nämner att de inte arbetat i Egypten och aldrig upplevt den enorma brist på respekt mot kvinnor 

som finns där. Ulrika Engström uppger att hon kände sig tacksam över att hon verkade i Kina där 

kvinnor inte är lika utsatta. Majoriteten av respondenterna säger att denna typ av situationer ändå 

inte får dem att ifrågasätta sitt yrke. Men flera uppger att de blir mer medvetna om att man i vissa 

situationer är utsatt som kvinna. Malin Mendel Westberg är alltid mer försiktig i perioder efter det 

att journalister drabbats av liknande övergrepp, men att hon sedan sakta tänjer gränserna igen och 

berättar att hon ibland underskattar faror. Johanna Melén säger att hon ibland påminns om att hon 

tillhör en utsatt yrkesgrupp. Hon betonar dock att det främst är ryska journalister som är utsatta 

och inte utrikeskorrespondenter.  

 

När sådana saker händer så blir man påmind om att man faktiskt tillhör en utsatt yrkesgrupp, 

som i vissa konflikter också kan bli måltavlor. Och att det finns många sammanhang där 

journalister över huvud taget inte är välkomna. 

 Johanna Melén 

 

 Kristin Solberg som idag är stationerad i Kairo säger att denna händelse var en av de saker som 

talade emot att jobba som korrespondent i Kairo, men efter noga övervägande tog hon ändå beslutet 

att flytta dit. Även Stina Blomgren är stationerad i Kairo och båda två tycker att det är viktigt att 

prata om det som händer utrikeskorrespondenter men vill betona att dessa våldtäkter främst drabbar 

egyptiska kvinnor.  

 

6.5.2 Finns det fler? 

Hälften av respondenterna är övertygade om att det finns fler kvinnliga korrespondenter som 

utsatts för liknande övergrepp men som väljer att inte berätta om det av olika anledningar. Stina 

Blomgren berättar om ett par fall i somras där två korrespondenter fick flygas hem från Egypten 

och inte ville berätta om vad som hänt. Hon tycker att det är bra när folk berättar och att det finns 
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en diskussion, men tillägger att det är viktigt att respektera de som inte vill berätta. Carolina 

Jemsby och Johanne Hildebrandt är ytterligare några av dem som hört om konkreta fall:  

 

Jag vet själv kollegor som blivit utsatta, som aldrig skulle göra en stor grej av det eller berätta 

det hemma på grund av rädsla. Om man börjar prata väldigt mycket om risker kring sexuellt våld 

för kvinnliga journalister, är man rädd att man inte ska bli utskickad igen eller ses som svag, allt 

det där klassiska. 

Carolina Jemsby 

        

Absolut, både när det gäller sexuellt utnyttjande, posttraumatisk stress och att må dåligt efter 

uppdrag pratar journalister generellt inte om eftersom de vill bli skickade igen och är rädda att 

de ska uppfattas som svaga. Så därför håller de käften om det. Jag vet att det finns reportrar på 

SVT som tiger som sten om detta. 

Johanne Hildebrandt 

 

Många är osäkra på i vilken utsträckning kvinnor utsätts och ifall de väljer att berätta eller ej 

eftersom de inte känner till några konkreta fall. Tre stycken har svårt att tänka sig att de finns de 

som inte skulle berätta om en sådan händelse, Malin Mendel Westberg säger att hon har svårt att 

se att någon i sin generation skulle svälja något sådant, utan tror att de istället skulle kräva rättvisa 

och kräva att få fortsätta sitt jobb. Lotta Schüllerqvist, Alice Petrén och Ulrika Engström tror att 

precis som vid sexuella övergrepp i resten av samhället, skam kan vara en av anledningarna till 

varför kvinnliga korrespondenter inte skulle berätta om övergrepp: 

 

Det klart att det finns vissa typer av övergrepp som är högre i rang än andra, som att arresteras 

är ju snarare prestige medan sexuella övergrepp är väldigt skambelagda. 

Ulrika Engström 

 

Linda Flood tror att det säkert finns kvinnor som väljer att inte berätta om övergrepp. Hon menar 

att det är en kvinnofälla som finns inom andra yrken med, och tycker att man inom journalistiken 

ser att fler män skickas till konfliktdrabbade områden. Hon förmodar att det kan bero på att kvinnor 

anses vara mer bräckliga än män. 

 

Det är ingen av respondenterna som upplever att det skulle vara ett problem att ta upp liknande 

händelser med sina arbetsgivare. Dock säger ett par av korrespondenterna att det kanske hade varit 
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svårare att berätta när de var yngre och ute på sina första uppdrag. Johanne Hildebrandt menar att 

hon varit väldigt öppen med att hon mått dåligt och haft posttraumatisk stress, och tillägger att hon 

kunnat det på senare tid då hon frilansat och skriver böcker. Hon säger att hon nog inte skulle 

berätta om hon hade haft fast anställning på en redaktion. Carolina Jemsby berättar att hon skulle 

ta upp saken med sin arbetsgivare men tror att det är svårare om man är stringer, hon vet hur det 

fungerar med arbetsgivare; man ses som jobbig om man tar upp problem, vilket i sin tur är kopplat 

till status och trygghet. Eftersom män oftast har en högre status på arbetsplatser blir det även en 

fråga om manligt och kvinnligt. 

7. Slutsatser och diskussion 
 

7.1 Hur resonerar kvinnliga utrikeskorrespondenter kring val av nyheter, vinklar och 

källor? 

Av vår underökning kan man utläsa att de personer som intervjuats gör många aktiva val i sin 

rapportering. Dessa val handlar många gånger om att lyfta kvinnofrågor, berätta kvinnors historier 

och ge dem en röst. En del av respondenterna gör dessa val på grund av intresse för just dessa 

frågor, för andra handlar det om ett jämställdhetstänkande där man strävar efter en jämn 

representativitet mellan könen men även bland andra faktorer, såsom etnicitet och klass. Flera av 

dem tänker även på att motverka stereotypa bilder av män och kvinnor. Respondenterna uppger 

att de som korrespondenter påverkar vilken bild publiken i Sverige får av omvärlden. Majoriteten 

menar att de lyfter fram kvinnor för att publiken ska få ta del av ett perspektiv som annars inte 

berörs i utrikesrapporteringen. De menar att de vill ge en mer heltäckande bild av världen som 

annars domineras av nyheter som involverar män och manliga perspektiv. Detta i enlighet med 

tidigare forskning som beskriver att mannen traditionellt utgör norm i den mediala världsbilden. 

(Djerf Pierre 2006; Melin 2008). 

 

Enlig dagordningsteorin påverkar medierna vad publiken tänker på och därmed har åsikter om. 

Eftersom respondenterna gör aktiva val för att förändra medieperspektivet kan det antas att de även 

påverkar dagordningen hos publiken. Medierna påverkar inte enbart vilka frågor vi engagerar oss 

i utan Roosvall (2005) menar även att vad som representeras i svenska medier påverkar de 

föreställningar publiken har om den könsmässiga identiteten. I den mansdominerade 
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mediebevakningen som Roosvall beskriver cementeras mannen som norm och kvinnor förblir “de 

andra”. Respondenternas svar leder oss till att anta att de val korrespondenter gör kan bidra till en 

mer jämställd och nyanserad föreställning om kön i samhället.  

 

Respondenternas tankar kring nyhetsvärdering underbygger även den teori som Rodgers och 

Thorson (2003) kallar Könsmodellen där mäns och kvinnors positioner i sen sociala 

könsmaktsstrukturen påverkar deras värderingar, intressen och prioriteringar. Flera av dem säger 

även att det främst är sociala frågor, det mänskliga bakom stora skeenden, som intresserar dem. 

Exempelvis berättar Ulrika Engström att hennes manliga kollegor var mer fokuserade på grävande 

journalistik och att göra stora avslöjanden medan hon själv fokuserade mer på att skildra de 

mänskliga faktorerna bakom stora händelser.  

 

En annan diskussion som uppstår i samband med frågan om nyhetsvärdering är den kring hårda 

och mjuka nyheter och definitionen av dessa. Enligt Kleberg (2006) finns en könsmärkning av 

nyheterna där männen rapporterar om de så kallade hårda nyheterna, som näringsliv och det 

offentliga, och kvinnorna om de så kallade mjuka nyheterna, såsom sociala frågor och det privata. 

Majoriteten av de kvinnliga korrespondenterna som deltagit i undersökningen vittnar om att de 

kan se dessa tendenser mellan sina manliga och kvinnliga kollegor. Dock är de generellt 

motståndare till denna alldeles för enkla uppdelning mellan hårt och mjukt, och flera ställer frågan 

varför de mjuka frågorna ens definieras som mjuka och tvärtom. Om en reporter tar en hård fråga 

och gör den mänsklig, är den då inte hård längre? Det finns även ett ifrågasättande kring hur mjukt 

och hårt värderas. Majoriteten av respondenterna menar dels att uppdelningen är skev men 

understryker även att vad som traditionellt kallats mjuka frågor är de som borde värderas högre, 

eftersom det är dessa frågor som berör och får oss att förstå omvärlden. De tillägger även att 

reporterns värderingar och val grundas i så mycket mer än bara könstillhörighet.  

 

7.2 Hur upplever kvinnliga utrikeskorrespondenters sitt yrke och sin yrkesroll? 

Som nämns i metoddelen gjordes urvalet utifrån principen om maximal variation. För att uppnå 

detta valdes respondenter i olika åldrar och som rapporterat från olika delar av världen. Resultatet 

visar tydligt att var man är stationerad påverkar respondenternas svar. Speciellt gäller det frågan 

om risker och hot. Det går inte att urskilja några tydliga skillnader i svaren beroende på ålder, 
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förutom den aspekten att det är en fördel att vara äldre då man bemöts med en annan respekt. 

Resultatet visar inte heller några större skillnader mellan respondenternas svar utifrån vilket 

företag de arbetar för, utan kan konstatera att det handlar mer om vilket slags avtal man har med 

arbetsgivaren. 

 

Ur intervjuerna kan utläsas att respondenterna överlag upplever fler fördelar än nackdelar med att 

vara kvinna och utrikeskorrespondent. Den tydligaste fördelen handlar om tillgång till olika 

miljöer och personer, precis som Hannerz (2004) tar upp i boken Foreign News- Exploing the 

Worlds of Foreign Correspondents. Då många av korrespondenterna verkar i starkt patriarkala 

samhällen kan de som kvinnliga reportrar komma närmre andra kvinnor samt prata om ämnen som 

dessa kvinnor inte skulle kunna ta upp med en manlig reporter. Denna tillgång möjliggör en 

rapportering som är mer nyanserad och jämställd då den kan ta upp perspektiv som annars faller i 

medieskugga.  

 

Enligt Kleberg (2006) finns en föreställning om att kvinnor är de som ska göra skillnad inom 

journalistiken genom att bidra med ett andra perspektiv, vilket män inte förväntas göra. Detta tycks 

vara något som respondenterna själva upplever då de uttalat vill kompensera för kvinnors 

underrepresentation i medieutbudet. Samtidigt som detta kan ses som en självklar feministisk 

utgångspunkt menar Kleberg även att denna föreställning om att det är kvinnorna som ska göra 

skillnad riskerar att befästa bilden av kvinnor som “de andra”. Även om män måste vara aktiva i 

frågan för att en förändring mot ett mer jämställt medieutbud ska ske, är dessa kvinnliga 

korrespondenters medvetenhet ett första steg i processen. Det är svårt att arbeta bort skillnader 

utan att först belysa dem (Edström, Jacobson & Lindsten 2010).  

 

Det patriarkala systemet som ger de kvinnliga korrespondenterna möjligheten och fördelen att 

komma nära andra kvinnor är också det system som bidrar till de nackdelar som respondenterna 

upplever. Nackdelarna är tydligt kopplade till sexism. Få av respondenterna uppger att detta 

påverkar deras arbete nämnvärt, men många påminns ändå kontinuerligt om könsskillnader och 

den skeva kvinnosyn som existerar runt om i världen. Några av kvinnorna medger att det säkert 

finns skillnader i bemötande som de inte märker av eller reflekterar över, då man inte gärna vill 

erkänna synen på kvinnan som underordnad.  
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En av nackdelarna som några av respondenterna tar upp är samma som boken No Woman’s Land 

(2012) fokuserar på, och det är risken för att bli utsatt för sexuellt våld. Denna risk är betydligt 

större för kvinnliga korrespondenter än manliga. Precis som beträffande sexismen så vittnar 

korrespondenterna om att hotet för sexuellt våld inte är något de reflekterar över i vardagen, dock 

är de väl medvetna om att risken finns och påminns om den när de hör om andra kvinnliga 

korrespondenter som utsätts.  

 

Av de respondenter som genomgått någon sorts säkerhetsutbildning är det endast en som är säker 

på att risker för just kvinnliga korrespondenter stod på dagordningen. Precis som i INSI:s 

undersökning från 2004 är de flesta av våra respondenter neutrala eller positiva till att en del av 

utbildningen skulle fokusera på speciella risker för kvinnor, denna del skulle då kunna behandla 

självförsvar samt information om sexuellt våld. De flesta anser ändå att riskerna är könsneutrala 

och det som respondenterna ser som den viktigaste säkerhetsaspekten är att få god kunskap om 

områdets seder och bruk. En aspekt som tas upp av flera korrespondenter är dock risken med att 

fokusera speciellt på kvinnors utsatthet, dessa menar att det snarare kan bli ett hinder och bidra till 

bilden av kvinnor som det svagare könet. Andra menar dock att finns hotet så ska man inte sopa 

det under mattan, utan belysa det för att kunna förändra. Dessa motsägelser gör det tydligt att det 

är ett problematiskt ämne, i resultatet finns drag av den problematik som gav upphov till No 

Woman’s Land (2012). Kvinnor inte vill berätta om sin utsatthet då de inte vill bidra till bilden av 

kvinnan som svag. Vi anser att kvinnan aldrig bör ses som svag i diskussionen kring sexuellt våld 

och trakasserier, men att frågan måste uppmärksammas så länge det förekommer. Att inte tala om 

sexuellt våld för att kvinnan skulle kunna ses som svag, förstärker bilden av att kvinnan bär ansvar 

istället för att fokusera på mannens handling och skuld.  

 

Syftet med denna undersökning var att belysa och skapa förståelse kring kvinnliga 

utrikeskorrespondenters yrke och yrkesutövning. Hur yrket upplevs handlar inte enbart om 

villkoren på platsen de är stationerade, utan även om deras förhållande till hemmaredaktionen. 

Något som kan konstateras är att den sexism som respondenterna vittnar om tycks förekomma 

också i Sverige och på svenska redaktioner, även om den där tar sig andra uttryck. Johanne 

Hildebrandt vittnar bland annat om att hon blivit anklagad för att ha “knullat sig till” scoop. Dessa 
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påhopp har kommit från svenska kollegor. Respondenternas svar om löner tyder på att det 

fortfarande finns skillnader mellan mäns och kvinnors lönenivå samt att frågan är känslig då många 

ville vara anonyma i sina svar. 

 

Sverige beskrivs ofta som det mest jämställda landet i världen och respondenter upplever att många 

manliga journalister idag har ett genusperspektiv. Även om många män idag är medvetna om 

könsskillnaderna och kvinnors underrepresentation tyder tidigare forskning och berättelserna i 

denna studie på att svensk medierapportering fortfarande är en bra bit från att vara jämställd.  

 

För att sammanfatta respondenternas upplevelser kan vi konstatera att det snarare finns fördelar 

med att vara kvinna och korrespondent, trots att fördelarna springer ur en struktur där kvinnan är 

underordnad. Tydligt blir att korrespondenterna trots allt präglas av sin könstillhörighet i sitt 

yrkesutförande i form av val de gör i sin rapportering. Det är något speciellt med att vara kvinna 

och utrikeskorrespondent.  

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Många av korrespondenterna har under intervjuerna nämnt hur arbetsvillkoren för 

utrikeskorrespondenter förändrats drastiskt under det senast decenniet. Få har idag de trygga 

korrespondentavtal som var vanliga förr, idag skickas unga journalister ut med muntliga avtal och 

får betalt per artikel. Det vore intressant att undersöka hur dessa villkor ser ut mer konkret och hur 

dessa villkor påverkar dagens korrespondenter.  

 

En vidareutveckling av denna studie som skulle vara intressant att göra är samma undersökning 

med män, där man ställer samma frågor för att se om och hur de tror att deras kön påverkar deras 

yrkesroll. Ulrika Engström påpekade under intervjun att kvinnor alltid förväntas svara på frågor 

som handlar om kön medan detta inte förväntas av män. Hon säger att det vore intressant i sig att 

se hur män reagerar på dessa frågor och hur de resonerar kring sin könstillhörighet. Vi menar att 

man sedan skulle kunna jämföra resultaten från de kvinnliga och manliga korrespondenter för att 

få en tydligare bild av hur det sociala könet påverkar utrikeskorrespondenternas yrkesutövning.  
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9.1 Bilaga 1 - Introduktionsbrev 

 

 

Hej (namn), 

Vi är två studenter som läser journalistik på Södertörns högskola. I höst skriver vi c-uppsats och är väldigt 

intresserade av ditt arbete som utrikeskorrespondent. Vi tycker båda att det är ett otroligt intressant och 

spännande yrke som vi vill fördjupa oss i. Uppsatsen kommer att bygga på intervjuer med kvinnor eftersom 

vi vill veta om det är något speciellt med att vara just kvinna och utrikeskorrespondent. Dagligen tar vi del 

av vad utrikeskorrespondenter rapporterar hem till Sverige, men vi har lite inblick i hur de arbetar och 

själva uppfattar sin uppgift. 

Genom intervjuerna vill vi skapa oss en bild av hur det är att vara kvinna och korrespondent. Vi vet att det 

inte är något nytt fenomen med kvinnliga utrikeskorrespondenter utan snarare ett fält inom journalistiken 

där kvinnor haft en historisk roll. Tidigare forskning visar att det finns skillnader mellan vad kvinnliga och 

manliga korrespondenter rapporterar om, använder för källor samt väljer för perspektiv. Vi vill därför fråga 

svenska kvinnor som arbetar eller har arbetat som utrikeskorrespondenter hur de reflekterar kring detta, 

tror de att deras arbetssätt skiljer sig från deras manliga kollegors? Är det i så fall ett aktivt val eller något 

de inte känner igen sig i? Vi vill prata med dig om hur du upplevt yrket, din position samt både fördelar 

och nackdelar med att vara kvinna på fältet.  

En av anledningarna till att vi tycker ämnet är viktigt att undersöka är den uppmärksammade händelsen 

med CBS:s Lara Logan som blev sexuellt utnyttjad under ett uppdrag i Egypten. Som en följd av denna 

händelse gavs boken No Woman’s land ut, där ett 40-tal kvinnliga krigskorrespondenter delar med sig av 

sina erfarenheter. Vår undersökning kommer vara mer generell och inte enbart fokusera på 

krigskorrespondenter. Vi tror att det kan finnas många intressanta aspekter på den kvinnliga yrkesrollen 

oavsett i vilken del av världen man verkar. 

Uppsatsskrivandet kommer att pågå året ut men vi hoppas på att kunna genomföra så många intervjuer 

som möjligt i november och i början av december. Vi är mycket flexibla när det gäller tidpunkt, plats och 

tillvägagångssätt. Om det finns möjlighet så träffas vi hemskt gärna för ett samtal men vi är även 

tacksamma för ett samtal över telefon eller via Skype. Vi vore väldigt glada om vi skulle få ta en del av din 

tid för en intervju, vi uppskattar att det kommer att ta ungefär en timme. Du får gärna meddela om du kan 

och i så fall när och hur det skulle passa dig så snart som möjligt. Har du några funderingar kring ämnet 

eller genomförandet så är du mer än välkommen att höra av dig! 

Vi ser fram emot ditt svar! 

Vänligen, Charlotta Andersson och Linnea Åberg 

Så når du oss: 

Charlotta Andersson, charlotta04.andersson@student.sh.se, 070-4751872.  

Linnea Åberg, aberg.linnea@gmail.com, 076-3940200. 

Handledare: Kristina Lundgren, docent i journalistik och lektor på Södertörns högskola, 

kristina.lundgren@sh.se, 08-6084626 
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9.3 Bilaga 2 - Intervjufrågor 

1. Kan du berätta lite om din bakgrund, hur och varför blev du utrikeskorrespondent? 

2. Hur länge har du varit korrespondent? 

3. Och var har du verkat? 

4. Tidigare forskning har visat att män och kvinnor rapporterar om olika saker, använder olika källor samt rapporterar 

om stora nyhetshändelser ur olika vinklar. 

5. Upplever du att det är skillnad mellan vad du och dina manliga kollegor rapporterar om? 

6. Tror du att kvinnor och män använder sig av olika sorts källor? På vilket sätt? 

7. Upplever du att kvinnor och män tenderar att rapportera från olika perspektiv vid stora nyhetshändelser? I så fall 

på vilket sätt, och varför tror du att det är så? 

8. Hur resonerar du själv kring dessa frågor under ditt arbete? 

9. Hur tror du att det påverkar vilken bild av situationen i landet som publiken får i Sverige? 

10. Är en jämn könsfördelning av utrikeskorrespondenter något eftersträvansvärt? Varför? 

11. Upplever du att arbetsmarknaden för utrikeskorrespondenter är jämställd? 

12. Hur ser det ut med löner/löneförmåner? 

 

13. Har upplevt några fördelar med att vara kvinna på fältet? 

14. Har du upplevt några nackdelar? 

15. Har du någon gång känt dig hotad eller utsatt för att du är kvinna? 

16. Har du någon gång känt dig beroende av män/ manligt beskydd under ditt arbete? 

17. Finns det en diskussion om eventuella risker som kvinnliga utrikeskorrespondenter utsätts för enbart på grund av 

sitt kön? Mellan kollegor? Mellan journalist och uppdragsgivare? 

18. Har du någon gång hindrats eller avråtts från att genomföra ditt uppdrag på grund av att du är kvinna? Är detta 

något du skulle kunna ta upp med din uppdragsgivare? 

19. Hur reagerade du när du fick höra om händelsen i Kairo där korrespondenten Lara Logan blev sexuellt utnyttjad 

under ett uppdrag? 

20. Tror du att det finns kvinnor inom yrket som väljer att inte berätta om liknande händelser på grund av rädsla att 

inte få liknande uppdrag i framtiden? Skulle du våga berätta om något liknande hände dig? 

21. Hur är synen på kvinnliga journalister i det/de länder du verkar/verkat? 

22. Har du märkt någon skillnad i attityd till dig som kvinnlig utrikeskorrespondent på plats i landet gentemot attityden 

mot verksamma kvinnliga journalister i landet? 

23. Har du fått någon speciell utbildning i utrikesrapportering? 

24. Har man under denna utbildning talat om speciella risker med att vara just kvinna och korrespondent? 

25. Tycker du att det skulle behövas mer utbildning som inriktar sig på detta? Hur skulle den kunna se ut? 

26. Har du haft någon förebild? 

27. Vad har du för tips och råd till unga kvinnor som vill bli utrikeskorrespondenter? 
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9.3 Bilaga 3 - Exempel på kodblankett 

 

 


