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1. Inledning 
Mediesidan på Institutionen för musik och medier i Piteå har via Svenska institutet ett 
samarbete med medieutbildningar i både Ryssland och Ukraina. Under hösten 2007 blev det 
klart att drygt tio studenter från Piteå skulle få möjligheten att delta i en projektkurs och åka 
till något av de två länderna som en del i det samarbetet. Vi ville självklart ta chansen att 
besöka ett land med en helt annan bakgrund än Sverige, som vi både är födda och uppvuxna i. 
Vi valde direkt att kombinera resan med vårt examensarbete och inrikta oss på medier.  
Vår bild av landets medievärld innan vi började läsa om den innebar få fria medier och 
många, hårt kontrollerade statliga medier. Vi trodde att censur av nyhetsmedier var något 
vanligt förekommande och att folket därför inte fick veta sådant som myndigheterna inte ville 
att de skulle veta. 
 
 

2. Metoder 
Målet var att skapa en artikel-/reportageserie om Ukrainas medievärld. Serien skulle kunna 
vara publicerad i en svensk dagstidning med vinkeln ”inblick i ett östlands medievärld 17 år 
efter självständigheten från Ryssland”. Från början var tanken att dessa rubriker skulle 
rymmas i serien:  
Statligt/fritt mediautbud 
Journalistiska förutsättningar 
Publikens upplevelser av medierna 
Mediaukraina under Ryssland. 
 
Dessa rubriker har vi haft med oss under hela arbetet, som arbetsrubriker. Planen var hela 
tiden att revidera dem under arbetets gång, och det har vi också gjort. 
Vi besökte Ukraina (Zaporizhia och Kiev) under en vecka i maj 2008, den 3-11 maj. Innan 
avresa planerade vi att göra intervjuer med journalister, mediechefer och mediernas ”publik”. 
Under resan förändrades dessa planer något (se 2.1.2 På plats i Ukraina). Innan resan gjorde 
vi research för att få ett ordentligt underlag till artikel-/reportageserie. På hemmaplan 
kontaktade vi därför personer som kunde tänkas lämna information om landet i allmänhet och 
mediebranschen i synnerhet. 
 

2.1 Metodproblem och lösningar 
2.1.1 Förarbete 
Första problemet stötte vi på tidigt i vårt arbete, det visade sig precis som vi befarat att det var 
svårt att hitta litteratur om vårt ämne. Överhuvudtaget fanns det ont om böcker om Ukraina i 
bibliotekets kataloger (Lucia, LTU:s bibliotekskatalog och Libris, svensk nationell 
samkatalog för universitetsbibliotek). Vi har även besökt stadsbiblioteket i Piteå och sökt i 
deras kataloger. Den enda litteratur vi hittat under arbetets gång är Länder i fickformat och 
Maktkamp i Ukraina. Vi valde därför att i större utsträckning hämta vår information på 
internet. 
Vi kontaktade utrikeskorrespondenter tidigt visade sig vara ett bra drag. Vi fick direkt kontakt 
med Maria Persson Löfgren, Sveriges radios korrespondent i Moskva. Dock hade vi bara 
möjlighet att prata med henne över mail då hon befann sig utomlands. Sveriges televisions 
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nuvarande korrespondent, Anna-Maja Persson, fick vi inte tag på alls och den före detta 
korrespondenten Bert Sundström hade inte tid att svara förrän tre veckor senare. 
Även svenska ambassaden i Ukraina visade sig vara svår att komma i kontakt med och vi fick 
aldrig någon användbar information därifrån.  
Arne König, vice ordförande på Svenska journalistförbundet och Ukraina-kunnig, gav oss 
användbar information och tipsade oss om Oksana Romaniuk som jobbar på en nyhetsbyrå i 
Kiev. Tyvärr fick vi ingen direktadress till henne utan König erbjöd sig att vidarebefordra ett 
mail till henne. Vi fick inte svar från Oksana Romaniuk förrän just innan avresa till Ukraina 
men det fanns inget vi kunde göra mer än att vänta. Vi kunde inte kontakta henne eftersom vi 
saknade kontaktuppgifter och vi kunde heller inte få tag på König för att kontrollera om han 
vidarebefordrat vårt mail eftersom han befann sig utomlands.  
Genom hela förarbetet har vi känt oss lite vilsna och inte alltid vetat vad vi borde ta reda på 
innan resan. Det var svårt att veta vilken research som krävdes när vi inte visste 
förutsättningarna för resan då den planerades av lärare i en annan kurs. Vi fick ett schema för 
veckan men vi fick se det första gången veckan innan resan.  
Den här vilsenheten gjorde även att vi omformulerade våra arbetsrubriker en första gång: 
 
Mördade Gongadze + ev. fler fall + statisk  
Lagar vs. Verklighet (censur/tryckfrihet mm.)  
Sverige & Ukraina + Ukraina under Ryssland 
Olika sorters medier: statliga och kommersiella 
Trovärdighet och publikens uppfattning 
Framtidens medieukraina 
 
Det kändes ofta som att vi gick och väntade på att få svar av de vi behövde få svar från, till 
exempel Oksana Romaniuk och Bert Sundström på SVT. Vi valde därför att börja skriva på 
två artiklar innan avresan. Artiklarna handlar om den mördade journalisten Gyorgy Gongadze 
och statliga/kommersiella medier. Vi valde dessa ämnen för att vi tänkte att vi inte skulle 
behöva inhämta så mycket information till dem under resan.  
Redan innan resan diskuterade vi problemet med att tolka någon annans tolkning av 
verkligheten. Detta är ett problem som alla humanvetare dras med och vi tror att det viktigaste 
är att man är medveten om det.  
En annan fråga vi tog upp redan innan avresa var det problemet med att skriva journalistiska 
texter om journalistik. Det är svårt att spegla en värld man själv är en del av. Vi kom fram till 
att eftersom det handlar om ett annat land blir det lättare att hålla distans. 
Under researcharbetet uppstod frågan om vad och hur mycket vi ska förutsätta att våra läsare 
vet om Ukraina och ukrainska mediebranschen. Till exempel vad Orangea revolutionen 
innebar för medierna? Vi resonerade kring huruvida vi måste skriva en enskild text om detta 
eller om det räcker med en faktaruta. Slutligen kom vi fram till att de flesta svenskar har viss 
inblick i samtida europeisk politik och har viss kunskap om hur situationen ser ut i forna 
sovjetstater. Därför valde vi att inte ta upp rena fakta om till exempel Orangea revolutionen.  
Dagen innan avresa skulle vi hämta ut den kameran vi skulle använda under veckan i Ukraina. 
Det visade sig att servicecenter som lämnar ut utrustning på skolan var stängt och vi fick ringa 
åtskilliga samtal för att få tag på någon som kunde öppna. När vi väl fick ut vår bokade 
kamera visade det sig att vi hade råkat boka en analog kamera istället för en digital. Det 
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slutade med att vi fick ta med oss en digital äldre kamera än den vi hade tänkt boka från 
början. En bra reservlösning men vi förstod att det skulle försvåra vårt fotograferande något. 
 
2.1.2 På plats i Ukraina 
Många journalister vi pratade med i Ukraina gav en annan bild av sin bransch än den vi hade 
när vi kom dit. De upplever inte situationen som dålig utan i så fall mer komplicerad. De 
måste jobba hårdare än svenska journalister. Utifrån den förförståelse vi hade om att 
ukrainska medier, och därmed också journalisterna, är hårt styrda vore det lätt att tro att de 
svar vi fick inte stämmer med verkligheten. Om journalisterna är hårt styrda i sina yrkesroller 
vågar de inte prata negativt om sin arbetssituation. Dock kändes det som att de journalister vi 
pratade med var ärliga och vi valde att lita på deras svar. Det fanns dessutom en viss kritik 
mot arbetssituationen och det gjorde det lättare att tro på det positiva.  
Vi ställde mycket samma frågor till alla journalister och mediechefer som vi träffade, vilket 
behövdes vid varje intervjutillfälle, för att leda in på rätt ämne. Dessa frågor gav oss dessutom 
ett bra och brett underlag till våra artiklar.  
Vi pratade med journalister och chefer på tidningarna Mig och Our time, det statliga tv-
bolaget Zaporizhia och privata tv-bolaget Aleks och radiokanalen Nostaglia (se Källor, kapitel 
5). 
Vi planerade innan resan att göra intervjuer med mediernas ”publik” medan vi var i landet.  
Tyvärr fick vi aldrig möjlighet att träffa människor som konsumerar media. Några sådana 
träffar fanns inte inbokade i schemat och vi kände att det skulle bli svårt att gå ut och göra 
”enkäter” på stan då vår erfarenhet säger oss att antalet engelsktalande i landet är låg. Vi hade 
även fått höra från verksamma ukrainska journalister att det är svårt att få folk att uttala sig i 
en intervjusituation. Därmed valde vi bort den rubriken (Trovärdighet och publikens 

uppfattning). 
Varje dag dök det upp metodproblem av mindre sort. Språket ställde till det för jämnan även 
om vi så gott som alltid hade tolk. Vår förförståelse krockade med deras uppfattning av sin 
verklighet; vi blev hela tiden tvungna att omformulera frågorna vi haft i huvudet sedan arbetes 
start i april. 
Schemat under veckan var pressat och det fanns inte tid för mycket utöver det. Ibland fick 
man nöja sig med intervjuer inför hela gruppen på studiebesöken som slutade på bestämd tid 
och dessutom ofta gick ut på att visa lokaler och utrustning samt berätta om företagets 
bakgrund. Efter hand lärde vi oss att ta vara på tiden och börja ställa frågor direkt. 
På plats i Ukraina förstod vi att vi skulle behöva omformulera våra arbetsrubriker ännu en 
gång. Kanske ta bort någon rubrik eller låta vissa ta mer eller mindre plats. Medievärlden 
stämde i flera fall inte överens med vår förförståelse eller den research vi gjorde innan avresa 
och därför kändes inte vissa av våra rubriker väsentliga längre. (Till exempel Olika sorters 

medier: statliga och kommersiella). Exakt hur vi ville ändra rubrikerna väntade vi med att 
bestämma tills vi var tillbaka i Sverige. I Ukraina var intrycken så många att vi kände att vi 
måste sortera dem först.  
Vi gjorde två intervjuer tillsammans med två kursdeltagare, Josefin Karlsson och Emma 
Thall, vilket inte alls liknade en vanlig intervju. De skriver om ett ämne liknande vårt, dock 
inte helt det samma och det gjorde att vi inte kunde fokusera helt på vårt eget område. Det 
blev hoppigt mellan frågor och ämnen och det blev svårt att fokusera när vi inte använde oss 
av riktigt samma intervjuteknik. Vi hade svårt att hitta en lösning på det här problemet. Det är 
svårt att kompromissa om vilken intervjuteknik man ska använda i förväg och omöjligt att 
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göra något åt det under intervjun. Det vi gjorde inför andra intervjun var, förutom att vara 
medvetna om problemet, var att tillsammans gå igenom vilka ämnen vi ville ta upp under 
intervjun. Det gjorde vi självklart inför alla intervjuer men det kändes extra viktigt då det inte 
bara var våra ämnen som skulle behandlas under intervjun.  
Under så gott som alla intervjuer i Ukraina var vår guide Tatyana Klyuchko med och tolkade. 
Hon har guidat LTU:s lärare alla tidigare gånger de besökt Ukraina genom projektet.  
Att ha tolk var nödvändigt eftersom intervjupersonernas engelska var knapp och vår 
ryska/ukrainska obefintlig. Dock gjorde detta alltid allting lite svårare. Man vet inte om allt 
som sägs översätts, eller om tolken förstår precis hur intervjupersonen menar. Dessutom blir 
det svårt att citera. Vi valde att lita på att vår tolk inte försökte lura oss eller medvetet tolka 
fel. 
 
2.1.3 Sammanställning 
Det första vi gjorde när vi kom hem var att revidera våra rubriker. Vi kom fram till följande: 
– Fanny ska putsa på Gongadze-uppslagen och lägga till lite material från Ukraina. 
– Anna-Karin skriver vidare på Ukrainas styrda medier (f.d. Ukrainas olika medier) och 
kompletterar den med en till artikel baserad på intervjun med Yakov Woskov, den statliga tv-
reportern. 
– Artikeln om trovärdighet och publikens uppfattning stryks som egen artikel, och istället 
låter vi våra intervjupersoner kommentera detta ämne i andra artiklar. Vi har inte lyckats få ett 
tillräckligt stort underlag till en ensam artikel. 
– Vi lägger till en extra artikel och dag baserad på intervjun Oksana Romaniuk. Den får gå i 
anslutning till den om Gongadze. 
– Lagar och verklighet blir en artikel och en dag, som måste gå i anslutning till Ukrainas 
styrda medier. 
– Sverige och Ukraina omformuleras och fokuserar mer på facket och indirekt samarbetet 
med Sverige. 
 
När vi reviderade rubrikerna insåg vi att många ämnen går in i varandra, vi har därför varit 
tvungna att kolla alla texter noga så att inga upprepningar förekommer. Vi har också varit 
noga med att se till att rätt information presenteras på rätt ställe i artikelserien.  
Problem med att ämnena går in i varandra hade vi såklart även under artikelskrivandet, 
speciellt eftersom vi valde att inte skriva alla artiklar tillsammans. Vi kände att det skulle bli 
tidskrävande att skriva tillsammans och att resultatet skulle bli sämre då vi skulle få 
kompromissa om språket och så vidare.  
Vi insåg även att språket orsakade större problem än vi kände på plats. Eftersom vi vid nästan 
alla intervjutillfällen hade med oss en tolk märkte vi i efterhand att det blev svårt att citera 
intervjupersonerna. Vi kände också att det var svårt att vara säker på om vår tolk hade översatt 
allt intervjupersonen sa samt om tolken hade tolkat det intervjupersonen sa på samma sätt som 
det var menat. Vi valde att lita på tolken, eftersom det är det enda vi kan göra och hon har för 
övrigt ingen anledning att översätta felaktigt medvetet. När det gäller citaten valde vi att citera 
vår översättning av tolkens översättning. 
Ännu ett problem i artikelskrivandet var de texter vi valde att börja skriva innan vi reste till 
Ukraina. Eftersom vi fick så mycket ny information, som kändes mer aktuell, på plats 
behövde vi skriva om artiklarna relativt mycket. I ena fallet (artikeln om den mördade 
journalisten Gyorgy Gongadze) skrev vi en kompletteringsartikel och i det andra fallet 
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(artikeln om Ukrainas statliga respektive privata medier) började vi nästan om från början 
med en ny version av artikeln. 
När det gäller redigeringen har vi haft svårt att hitta bilder till alla våra texter. Vi tog många 
egna fotografier under resans gång, men större delen av våra ämnen (artiklarna som tar upp 
samarbetet mellan Sverige och Ukraina, fackförbundens arbete, lagarna och hoten mot 
journalister) är svåra att bildsätta även om vi har haft möjligheten att ta bilder själva. Därför 
har vi blivit tvungna att ladda ner bilder från internet. Det har gjort att bilderna är av 
varierande kvalité. Vi har valt att inte bortse från detta med motiveringen att texterna ska vara 
det centrala i examensarbetet. Bilderna och redigeringen är i första hand till för att öka 
läsvärdet hos artiklarna. 
Datumen för resan var bestämda utan vår inblandning och hade vi fått välja hade vi 
förmodligen valt att lägga resan lite tidigare, för att få mer tid till just sammanställningen av 
arbetet. Vi kom tillbaka till Sverige två veckor innan deadline för arbetet vilket har gjort att vi 
har känt viss tidspress. Vi har löst detta så gott vi kunnat genom att göra en detaljerad tidsplan 
för de två sista veckorna, dela upp arbetet mellan oss och vara noga med att hålla våra 
egensatta deadlines. 
 
 

3. Bakgrund 
Under arbetets gång har vi vid flera tillfällen känt att vi har haft nytt av våra tre år på 
utbildningen. Vid vår första intervju i Ukraina var vi inte riktigt beredda på att vi skulle göra 
en intervju eftersom det inte framgick av vårt schema. Då kände vi verkligen att utbildningen 
har gett oss intervjuvana och förmåga att snabbt ”förstå vad som är grejen”. Vi lyckades på 
stående fot formulera frågor och komma fram till vad vi ville veta av intervjupersonen.  
En liknande upplevelse fick vi när det blev stressigt till en intervju. Då kunde vi snabbt 
”brief:a” varandra om vad vi ville få ut av intervjun när vi sprang från tunnelbanan. 
Mer grundläggande kunskaper som utbildningen har gett oss är artikelskrivande och 
tidningsredigering.  
En fördel som vi har känt av under arbetets gång är att vi flera gånger tidigare har arbetat 
tillsammans i större projekt. Det, tillsammans med att vi känner varandra väl, har underlättat 
och troligen gjort att vi kunnat undvika osämja och dispyter. 
 
 

4. Framtid 
Såhär i efterhand känner vi att vårt val av ämne kan vara till nytta för oss i vårt kommande 
yrkesliv. Det är nyttigt att titta närmare på den bransch vi ska jobba inom, även om det 
handlar om branschen i ett annat land. Det skulle kunna vara ett problem att som journalist, 
eller blivande journalist, granska andra journalister och deras arbetssituation. Vi känner att vi 
har kunnat undvika detta problem genom att vi har skildrat ett annat lands mediebransch och 
tycker istället att vi genom att studera den ukrainska mediebranschen lärt oss mer om den 
svenska. 
I Ukraina saknas många av de etiska principer och regler som styr medierna i Sverige, och 
sedan vi inledde vårt arbete har vi funderat mycket över hur viktiga dessa principer faktiskt är. 
Samtidigt har vi reflekterat över hur många fördelar journalister i Sverige har, jämför med 
dem i Ukraina. I Sverige finns det till exempel en ansvarig utgivare för alla medier, i Ukraina 
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är journalisten ensamt ansvarig. I Sverige finns offentlighetsprincipen som underlättar 
journalisternas arbete, i Ukraina finns en motsvarande lag men den tillämpas sällan och 
journalisterna kan inte göra något åt det. 
De flesta journalister vi träffade i Ukraina påpekade för oss hur mycket lättare journalister i 
Sverige har det, och vi kan inte annat än hålla med. 
 
4.1 Fortsatt forskning 
Hittills har det genomförts begränsad ”forskning” om mediebranschen i Ukraina. Det vi 
tänker på då är SJF:s samarbete med journalistfacken i Ukraina och Luleå tekniska 
universitets samarbete med ett av medieuniversiteten i Zaporizhia. Vi hoppas och tror att flera 
liknande samarbeten kommer att inledas i framtiden eftersom det är lärorikt och nyttigt att få 
en bild av ett annat lands mediebransch, speciellt när det gäller två så pass olika länder som 
Sverige och Ukraina. Exempel på områden för fortsatt forskning eller nya projekt är utbyten 
mellan aktiva journalister där de olika arbetssätten diskuteras och praktiseras. 
En möjlig utveckling av den ukrainska mediebranschen är att ägande förändras. I dagsläget 
har ett av journalistfacken som mål att hjälpa flera statliga företag att omvandlas till privata. 
Från SJF:s sida finns spekulationer om att stora svenska medieföretag kommer att försöka ta 
sig in på marknaden. 
En annan möjlig förändring av branschen är att de som idag studerar media vid något av 
landets universitet kommer att förändra branschen när de är färdigutbildade. Studenterna har 
en annan syn på både landet och sin framtida yrkesroll än många av de journalister som är 
verksamma idag. Många aktiva journalister är fortfarande influerade av de tankegångar som 
förekom i Sovjet medan studenterna har en annan utgångspunkt. Det är därför troligt att de 
framtida journalisterna kommer att föra in en ny typ av journalistik, som till exempel en mer 
omfattande granskning av staten och politikerna.  
Huruvida dessa eventuella utvecklingar är bra eller inte låter vi vara osagt, men det skapar 
definitivt nya förutsättningar i den ukrainska mediebranschen. 

 

5. Källor 
5.1 Tryckta 

– Sävborg Romare, E. (2001). Maktkamp i Ukraina. Utrikespolitiska institutet. ISBN: 91-

7183-888-0 

– Sävborg, E. (2005). Länder i fickformat: Ukraina. Utrikespolitiska institutet. ISBN: 91-

7183-436-2. 

 

5.2 Elektroniska 

– Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Tillförordnad avdelningschef: 

von Sydow, C. (Läst 16 april 2008). URL: http://www.sida.se 

– Landguiden – länder i fickformat. Ansvarig för sidan: Utrikespolitiska institutet. (Läst 3-

24 april 2008). URL: http://www.landguiden.se/ 
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