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SAMMANFATTNING 

 

Detta examensarbete är en undersökning om hur en utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio 

arbetar, samtidigt som det ger en inblick i deras vardag och tankegångar. Det är även menat 

att vara en guide, främst för studerande inom radioproduktion och journalistik inom högre 

utbildning, som vill arbeta med utrikesrapportering för Sveriges Radio. 

 

För att få tillgång till information har nio av korrespondenterna, samt utrikeschefen, vid 

Sveriges Radio intervjuats. Vidare har jag även varit i Moskva, där jag följt och arbetat 

tillsammans med Fredrik Wadström, korrespondent för Sveriges Radio, för att själv kunna 

observera och uppleva hur en korrespondent arbetar. Vidare har relevant litteratur använts för 

att få en vetenskaplig grund i arbetet, bland annat interndokument från Sveriges Radio och 

välrenommerad litteratur inom ämnet. Utöver detta har jag producerat ett antal radioinslag, 

som tillhör arbetet i form av gestaltande produktioner, vilka skapades genom att ta till vara på 

de lärdomar jag fått under arbetets gång. 

 

Att arbeta som utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio kräver en stark drivande kraft att vilja 

upptäcka, samt att vilja berätta för lyssnarna. Då korrespondenterna är våra ögon och öron, 

blir det deras uppgift att förmedla det intressanta i stationeringsländerna. Samtidigt skall en 

korrespondent vara ödmjuk, neutral och artig i sitt bemötande med andra människor, då de 

arbetar som en slags representant för Sverige och Sveriges Radio. Men en korrespondent 

måste också vara stresstålig och kunna arbeta med snäva deadlines och direktsändningar mitt i 

natten, samtidigt som denne sköter sina vanliga uppdrag för Sveriges Radio tillsammans med 

den dagliga kontakten med utrikesdesken.  

 

Nyckelord: Utrikesjournalistik, Sveriges Radio, intervjuteknik, antropologi, människoöden, 

produktionssätt, influenser, krigsjournalistik, etik, ställningstagande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÖRORD 

 

När jag blickar ut från mitt kontor här i Moskva kan jag se hur staden har förändrats, och 

fortfarande gör det. Jag ser hur den gamla delen av staden, med den typiska ryska arkitekturen 

sprider ut sig med parker och små kyrkor. Här har tiden stått stilla, den har sett hur 

Sovjetunionen stod på sin topp för att sedan kollapsa och formas till det nya Ryssland.  

Det är i dessa delar av Moskva som tidens eko och skuggor fortfarande finns inpräntade i 

byggnaderna, precis som de står skrivna i historieböckerna. 

 

Vid sidan om detta finns det nya Ryssland, med skyskrapor och höghus av metall och glas, 

där affärscentrum, gallerior och moderna företag växer upp. Eftersom Ryssland, och särskilt 

Moskva, ständigt utvecklas är det inte konstigt att det skiljer sig gentemot de gamla delarna av 

staden. Men trots det faktum att de inte bär på lika mycket historia, är de ändå ett starkt tecken 

som visar på landets utveckling. I och med att de är en del av utvecklingen, kommer de även i 

framtiden bli en del av Moskvas och Rysslands historia, som visar hur landet tog sig ur den 

ekonomiska kris som drabbade landet efter Sovjetunionens kollaps. 

 

Men det som är fascinerande med just Moskva, och med hela Ryssland i sig, är det faktum att 

trots modern utveckling, finns det alltid aspekter som aldrig kommer att försvinna ur den 

ryska vardagen. Kultur, religion och stolthet över sin historia är sådant som ryssar värderar 

högt, och det är oerhört tydligt att de håller dem starkt om hjärtat. Det spelar ingen roll var i 

Ryssland jag befinner mig, från hamnstaden Murmansk till huvudstaden Moskva, dessa 

aspekter är otroligt viktiga för dem. Från de fantasifulla kupolerna på Vasilijkatedralen till 

Kreml och Röda Torget, allt detta har haft en stor betydelse i landets utveckling och historia, 

vilket speciellt märktes under min tid i Moskva. 

 

Innan jag avslutar vill jag passa på att tacka Fredrik Wadström, korrespondent för Sveriges 

Radio i Ryssland, för att gett mig möjligheten att komma till Ryssland för att följa dig i ditt 

arbete, samtidigt som du gav mig möjligheten att arbeta som utrikeskorrespondent. Du gav 

mig chansen att få pröva på det yrke som jag i framtiden hoppas arbeta med. Genom att ta dig 

tid har jag fått uppleva och se saker som jag troligtvis aldrig skulle ha kunnat göra om det inte 

varit för dig. Trots att du har ett stressigt och tempofyllt arbete tog du dig tid för att låta mig få 

en vital grund till mitt examensarbete, och för detta kan jag ej tacka dig tillräckligt. 

 

Sist, men absolut inte minst, vill jag också tacka alla andra underbara och intressanta 

människor som jag har träffat på under min resa till Moskva. Med blandade nationaliteter och 

bakgrunder så har ni alla gett en unik del till mitt examensarbete, och samtidigt förgyllt min 

tid i Moskva. Utan er hade tiden i Ryssland varit tämligen trist och innehållslös, men tack 

vare er så har det varit en tid av upplevelser, intryck och intressanta influenser. Studenter från 

Kanada, turister från Australien, tävlingsdansare från Sankt Petersburg och många fler, alla 

har ni på ett eller annat sätt hjälpt mig i mitt arbete.  

 

Fredrik Karoly Bogar 

Moskva, 26 april 2010 
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1. INLEDNING 
 

Sedan urminnes tider har det okända fascinerat människan. Under en lång tid var det 

äventyrsresande och sjöfarande som stod för att berätta vad som skedde i fjärran länder.  

Med sina laster av exotiska varor visade de upp vad som lockade, precis som ett foto 

förmedlar känslor och innehåll. Med sina berättelser upplyste de folk, kungar som bönder, om 

de fjärran länder som de under årslånga resor har färdats genom.  

 

Med tiden utvecklades möjligheterna att färdas till länder långt bort, vilket gjorde det möjligt 

att kunna sprida sina berättelser. Samtidigt gav detta chansen att få uppleva nya äventyr för att 

sedan kunna berätta om dem. Eftersom det okända lockar och fascinerar människor, unga som 

gamla, var detta så nära utrikesjournalistik man kunde komma förr i tiden. Det är bland annat 

på dessa principer utrikesjournalistiken bygger på – att berätta för dem som inte har möjlighet 

att själva vara där och uppleva det. 

 

Dock är utrikesjournalistiken i sig är ingen alltför modern rapporteringsform, och bland annat 

i USA tog dess utveckling vid redan runt 1820-talet (Dell'Orto 2002). Dock var det inte de 

dyra fack- och partitidningarna som använde sig av den lockande och sensationsskrivande 

utrikeskorrespondensen, utan det var snarare de billigare tidningarna som anammade det.  

Det var också tack vare de tekniska innovationerna, som exempelvis atlantångare och 

telegrafen, som utrikesjournalistiken började slå igenom. 

 

Men när jag ställer mig frågan varför jag själv är intresserad av ämnet har jag svårt att hitta ett 

direkt och klart svar. För mig är det just det okända och informerande som bland annat lockar 

mig till utrikesjournalistikens rapporteringar. Att kunna få reda på vad som händer i Europa 

eller i fjärran Östern har alltid varit viktigt. För mig är all rapportering från de olika 

världsdelarna lika mycket värd, oavsett om det är ifrån New York, Warszawa eller Beijing.  

Min tanke bakom hela arbetet är dock ganska enkel, samtidigt som den är tämligen komplex. 

I mitt tycke tar folk utrikesrapporteringen för givet, de förväntar sig att den skall finnas där 

utan att de skall behöva göra något mer än att slå på radion. Det har de givetvis rätt till, men 

det jag eftersträvar är att lyfta fram människorna bakom rapporteringen. Vilka är dessa 

personer som reser land och rike runt för att ge oss kunskap om vad som sker ute i världen, 

dygnet runt, alla dagar om året – med andra ord, vilka är utrikeskorrespondenterna? 
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2. SYFTE 
 

Syftet med arbetet är att det skall ge mig och andra, främst studenter vid radio- och 

journalistutbildningar inom högre utbildning, en större förståelse för korrespondenternas 

arbetssätt, hur och varför producerar de på det sätt de gör? Vilka bestämmer vad som skall 

produceras och hur stor frihet har korrespondenterna att själva välja ämnen? Genom att forska 

i detta ämne, och samtidigt upplysa mig själv och andra, anser jag att det skulle kunna väcka 

ett större intresse för just utrikesjournalistik, men samtidigt för människorna bakom 

rapporteringen. Det är även menat att vara en guide, främst för studerande inom 

radioproduktion och journalistik, som vill arbeta med utrikesrapportering för Sveriges Radio. 

 

2.1 FRÅGESTÄLLNING 
 

Hur arbetar en utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio, och vilka rättigheter och skyldigheter 

har korrespondenterna gentemot arbetsgivaren?  

 

2.2 METODVAL 
 

Eftersom examensarbetet kombinerar ett vetenskapligt förhållningssätt, med praktisk 

gestaltning i form av inslagsproduktion för radiomediet har jag använt tre olika delmetoder: 

intervjuer, observationer och produktionen av egna radioinslag. 

 

1. Intervjuer  

 

Då arbetet behandlar utrikeskorrespondenterna vid Sveriges Radio, har jag intervjuat ett antal 

av dem för att få tillgång till information. Sammanlagt har nio av fjorton korrespondenter 

intervjuats, och intervjuformen har varit via telefon och e-post, samt att en intervju har ägt 

rum på plats i Moskva. Utöver dessa intervjuer har utrikeschefen vid Sveriges Radio, 

Christina Gustafsson, intervjuats för att få tillgång till mer djupgående fakta om 

korrespondenternas löne- och arbetsvillkor. 

 

Intervjuer av dessa nyckelpersoner skapar en konkret grund för arbetet eftersom det behandlar 

just deras yrke. Jag valde att intervjua dem, snarare än att låta dem svara på enkäter, eftersom 

detta kändes alltför stelt jämfört med en personlig intervju. Dock fanns det ett antal 

grundfrågor, men dessa anpassades till varje enskild korrespondent – samt att det fanns 

specifika frågor till de olika korrespondenterna. En intervju bjuder också in till en personlig 

kontakt med korrespondenten, vilket kan vara en hjälpande hand vid längre intervjuer. 

 

Utrikeskorrespondenterna vid Sveriges Radio är en tillförlitlig källa, eftersom de arbetar med 

Public Service som avser att vara granskande, rättvis och neutral, vilket skapar en 

betryggande grund för arbetet. I och med det faktum att jag har intervjuat nio av fjorton 

utrikeskorrespondenter har jag även fått ett stort spektrum av olika åsikter, som inte enbart 

kommer från ett och samma land, utan från olika länder. Detta leder i sin tur till att olika 

tankar och åsikter kommer med, samt hur de olika utrikeskorrespondenterna har påverkats av 

de olika ländernas seder, traditioner och politiska läge. Anledningen till varför jag har valt att 

använda mig av korrespondenter i mitt arbete är att det just behandlar deras yrke, 

korrespondenter vid Sveriges Radio. 
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Dessa personer som arbetar med ovan nämnda yrke har jag kontaktat personligen för att skapa 

en grund att arbeta utifrån, och sedan har dessa intervjuats via telefon alternativt e-post.  

Eftersom det inte funnits något annat sätt att genomföra dessa intervjuer på så finner jag att 

telefonintervjuerna har varit de mest givande, då det är lättare att ställa följdfrågor, samt att 

det har varit mer intressant att faktiskt prata med utrikeskorrespondenterna. Dock är de svar 

som anlänt via e-post oerhört givande, men det är lite av en annan ton på dem. 

 

Av de sammanlagt 9 korrespondenter som intervjuats, har 2 av dessa varit per telefon, 1 på 

plats intervju i Moskva och 6 har varit genom e-post. Utöver detta har utrikeschefen vid 

Sveriges Radio intervjuats per telefon. Intervjuerna per telefon varade mellan ca 30 min till 

över 75 min, då det ibland diskuterades andra ämnen än själva uppsatsämnet. Anledningen till 

varför vissa har valt att svara genom just e-post är olika, men den förklaring som är vanligast 

är att de ofta är på resande fot och inte alltid har tid med en längre intervju per telefon, men 

även tidsskillnader har förståelig roll i det hela. 

 

Jag har även tagit an vedertagna teorier för att ge arbetet en vetenskaplig grund när det gäller 

intervjuer som metodval. Det jag främst har använt mig av är ett empiriskt förhållningssätt, 

som enligt Widerberg (2002) grundar sitt material på intervjuer och iakttagelser. Det är också 

något som enligt Widerberg (2002) befästs av rådande forskningspraxis, då de flesta 

kvalitativa forskningsdesigner baseras på intervjumetoden. 

 

Jag använde mig även av samma modell för intervjuer som Widerberg (2002) gjort, vilket 

innebar att jag intervjuade anställda, i detta fall korrespondenterna, samt personalansvariga, 

vilket blev utrikeschefen. Eftersom huvudfokus låg på korrespondenterna, följde jag 

Widerbergs råd att påbörja mina intervjuer med dessa, för att sedan intervjua utrikeschefen. 
 

Widerberg (2002) skriver att hennes intervjuer med ledarna hade ett annat syfte, och blev 

därför annorlunda utformade, och detta är något som jag tagit till mig av i min intervju med 

utrikeschefen. Då mina intervjuer med korrespondenterna var mer inriktade på deras eget 

tyckande och tänkande, fick utrikeschefen mer svara på de frågor som främst berörde 

regelverk och arbetsvillkor för korrespondenterna vid Sveriges Radio 

 

2. Observation 
 

Jag har under två veckors tid följt och arbetat tillsammans med Fredrik Wadström, 

korrespondent vid Sveriges Radio i Moskva, och då observerat hur han har arbetat. Under den 

tiden har jag sett och börjat förstå hur en korrespondent arbetar, men också börjat bli 

medveten om de aktiva val de gör. Genom att följa honom i hans arbete, samt ta del av de 

dagliga telefonsamtalen med deskarna i Sverige, har även en grund byggts upp gällande 

kontakten mellan deskarna och korrespondenterna. Samtidigt har jag även märkt av vissa 

prioriteringar som Wadström gjorde, då han fick lägga vissa ämnen åt sidan för andra som var 

mer krävande. Under några dagar reste han även till Kirgizistan, då det bröt ut oroligheter där, 

vilket i egenskap som korrespondent för det området krävde att han reste dit.  

 

Samtidigt som jag följde Wadström i hans arbete, genomförde jag själv ett par projekt som 

korrespondent, då jag hade ett antal för mig intressanta ämnen jag producerade ett antal inslag 

om. Genom att själv kasta mig in i rollen som utrikeskorrespondent för Sveriges Radio, fick 

jag kunskaper och en inblick i hur det är att arbeta som just utrikeskorrespondent.  
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Då jag har kommit till ett avtal med Sveriges Radio, kan jag inte beskriva eller skildra 

enskilda händelser, eller liknande som hände då jag följde och arbetade tillsammans med 

Fredrik Wadström, eftersom det skulle kunna leda till att pågående projekt och liknande 

skulle kunna avslöjas. Men eftersom jag har hört, sett och varit med honom på fältet kan jag 

istället beskriva hans sätt att arbeta, hur hans kontakt med Sveriges Radio är och även en del 

av hans prioriteringar gällande olika produktioner. 

 

När det gäller min observation har jag valt att använda mig av två olika förhållningssätt, detta 

för att kunna ta del av olika situationer utan att på något sätt störa Wadström i hans arbete. 

Patel och Davidson (2003) skriver att observatören måste ta ställning till huruvida denne skall 

delta eller ej, men också om observatören skall vara känd för den observerade.  De två 

förhållningssätten i detta fall är huruvida observatören är deltagande eller icke deltagande.  

Genom att tillämpa de två olika förhållningssätten har jag kunnat observera och följa 

Wadström i hans arbete, och då även kunnat delta i arbetet, alternativt agera så kallad ”fluga 

på väggen” (Widerberg, 2002). 

 

”En deltagande observatör tar aktiv del i den situation som ska observera och 

går in som en medlem i den aktuella gruppen. Om den deltagande observatören 

ska vara känd i den grupp som observeras kräver det att vi försäkrar oss om att 

alla i gruppen är villiga att acceptera observatörens närvaro.”  

(Patel och Davidson 2003, s.96) 

 

Jag kunde även till viss del använda mig av en deltagande observation i Wadströms dagliga 

samtal med Sveriges Radio, eftersom jag satt med och lyssnade, men även stundvis förde en 

dialog med utrikesdesken i Sverige. Eftersom Wadström hade berättat för personalen vid 

utrikesdesken att jag skulle komma, så kunde även jag komma med förslag på mina 

produktioner och således få feedback och andra tips på tillvägagångssätt.  

 

Det gäller också då jag själv arbetade med mina gestaltande produktioner, eftersom jag och 

Wadström hade varje morgon ett möte där vi diskuterade dagens aktiviteter, både de jag själv 

planerat in men också dem som Wadström hade planerat för dagen.  

 

”En hel del av de problem som drabbar den deltagande observatören undviks om 

observatören är icke deltagande. Om den icke deltagande observatören är känd 

så gäller naturligtvis samma förberedelser som för den deltagande observatören 

för att närvaron ska accepteras. Men när väl den icke deltagande observatören 

väl befinner sig i observationssituationen, är hans roll klart definierad som 

observatör och han befinner sig utanför det aktuella skeendet.” 

(Patel och Davidson 2003, s.97) 

 

När det sedan gäller det andra förhållningssättet, den ickedeltagande observationen, valde jag 

att använda när jag vad med Wadström ute på fältet. Exempel på detta är när vi var ute på ett 

projekt i de yttre delarna av Moskva, och Wadström skulle intervjua ett antal personer.  

Redan i början när vi presenterade oss för varandra, förklarade Wadström vad jag gjorde och 

varför jag var med honom.  

 

 

 

 

 



5 
 

Jag valde då att hålla mig på avstånd för att observera hur han agerade med de olika 

personerna, men samtidigt höll jag mig tillräckligt nära dem för att kunna höra vad de talade 

om, såvida det inte var på ryska. För att inte på något sätt störa situationen valde jag att föra 

anteckningar i ett litet anteckningsblock, dock skedde detta alltid på ett diskret sätt alternativt 

efter intervjuerna var färdiga då det inte fanns någon risk att påverka situationen. Jag valde att 

observera, analysera och sedan tolka situationerna. 

 

Men det var inte bara på fältet som jag använde mig av det ickedeltagande förhållningssättet, 

utan det var också på vårt kontor där Wadström tenderade att vara mer hemmastadd. Jag 

kunde då observera och höra, utan att på något sätt delta, hur han arbetade med olika projekt 

och hur han diskuterade med sina medarbetare. Genom att även vara en ickedeltagande 

observatör i hemmamiljön, fick jag en större förståelse för hur Wadström arbetade, i 

kontorsmiljö såväl som ute på fältet. 
 

3. Det praktiska arbetet 

 

När det gäller de gestaltande delarna i mitt examensarbete, så visste jag redan från början att 

de skulle komma att vara en del i arbetet. Det skall dock påpekas att de inte motsvarar någon 

majoritet i arbetets slutprodukt, men de är fortfarande vitala för att det skall gå att göra ett 

arbete om just utrikesrapportering. Genom att anamma det jag lärt mig under arbetets gång, 

samt ta tillvara på de förslag och råd som Wadström och utrikesdesken vid Sveriges Radio har 

gett mig, har jag producerat ett antal radioinslag med olika inriktningar. Anledningen till 

varför jag har valt att göra dem i olika stil är att en korrespondent vid Sveriges Radio aldrig 

arbetar för en enda redaktion, utan står till hela bolagets förfogande, från P1 till P4. 
 
För att få fram det resultat, vilket jag har analyserat och använt för att kunna producera mina 

radioinslag, har jag valt att använda mig av olika teman för att kunna föra fram mitt resultat, 

vilka har hämtats ur det empiriska materialet. Enligt Widerberg (2002) är det rekommenderat 

att använda detta sätt när det handlar om kvalitativa undersökningar. Ur materialet har 

följande aspekter, lyfts ut: 

 

 Produktionssätt 

 Arbetsvillkor 

 Etiska regler 

 Kontakten med Sveriges Radio 

 Egna produktioner 

 Influenser och vardagslivet 

 Krigsjournalistik 

 Korrespondenten och antropologen 
 

Punkterna har diskuterats och bearbetats var för sig, detta för att skapa en enkel och smidig 

överblick. Samtidigt har de också vävts in i varandra, detta för att kunna sammankoppla de 

olika aspekterna till varandra eftersom de ofta hänger ihop. Utan de etiska reglerna skulle 

utrikeskorrespondenterna kunna producera material som var etiskt felaktigt, och utan 

kontakten med Sveriges Radios olika redaktioner skulle inte korrespondenten veta vad denne 

skulle göra. Detta visar på att alla olika perspektiv har behövts bearbetas enskilt, likväl 

tillsammans, för att kunna skapa en så övergripande bild av utrikeskorrespondentens arbete 

som möjligt.  
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Samtidigt som jag har tagit mig an de resultat jag kommit fram till, har jag också behövt tänka 

på ett flertal andra aspekter gällande mina gestaltande produktioner. Då jag reste till Moskva 

för att genomföra en slags praktik, fanns det också flera aspekter jag var tvungen att bearbeta 

för att resan, och möjligheten till att genomföra min gestaltande del, skulle vara genomförbar. 

 

När man som journalist reser till Moskva, så finns det ett antal aspekter man bör tänka på för 

att undvika praktiska eller byråkratiska hinder. Jag kommer att beskriva några av mina 

förberedelser och saker jag hade i åtanke innan min projektresa tog sin början, och sådant jag 

har lärt mig under min tid i Moskva. 

1. Resor 

 

Det är i dag mycket enkelt att resa till Moskva, det tar inte många timmar med flyg från 

Stockholm. Att ta sig in till staden är sedan ett problem i sig, såvida man inte vill ge sig ner i 

tunnelbanan. Då det blivit missförstånd mellan Wadström som skulle boka taxin åt mig och 

taxibolaget, fanns det ingen taxi som väntade på mig. Detta ledde till att jag var tvungen att 

rekvirera en taxi själv, men det höll på att bli en dyr historia. De flesta bolag ville ha runt 

4000 rubel, vilket motsvarar ca 1000 SEK, för en färd in till Moskva. Men eftersom det är 

priser upptrissade för lättlurade turister, vägrade jag betala det. Efter prutande nådde jag ner 

till 1600 rubel, vilket var den summa jag skulle ha betalt för en förbeställd taxi. Mitt råd är 

därför att alltid pruta – annars är chansen stor att du blir lurad till att betala för mycket. 

 

2. Boende 

 

Att hitta ett boende i Moskva är inget problem i sig, det hela börjar när man ska försöka 

kombinera olika aspekter. Då min budget var begränsad, valde jag att bo på ett vandrarhem i 

närheten av centrum. Trots eventuella fördomar om vandrarhem, infriades ingen av dessa, 

snarare tvärtom. Det var ett boende som nästintill var bättre än det fyrstjärniga hotellet jag 

bodde på när jag var i Murmansk. Därför bör man ge vandrarhem en andra chans, det är ofta 

mysigare, billigare och man träffar nästan alltid personer som man lär känna. 

 

3. Dokument 

 

Att resa till Ryssland kräver mer än ett visum, vid gränsen och tullen blir det mer dokument 

som måste fyllas i innan man ges tillträde till landet. Dock är det inte slut där, utan vid 

ankomst till hotellet så måste ännu ett dokument fyllas i. Vidare finns det ett annat problem 

med ett visum som många har lätt att missta sig om. Det är oerhört viktigt att man lämnar 

landet innan det går ut, exempelvis kan det krångla till sig ordentligt på flygplatsen eller 

liknande. Låt oss ponera att resenären har ett flyg som är menat att avgå kl. 23:20 på sista 

visumdatumet. Men av tekniska skäl kan planet inte lyfta innan 00:15, vilket skapar problem. 

Du har då längre inte rätt att lämna landet eftersom ditt visum har gått ut, och därför måste du 

ansöka om ett nytt, vilket är tidskrävande och komplicerat. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 

Konsten att massprida publikationer med kommunikation är inget nytt påfund, redan för 2000 

år sedan använde romarna sig av skrivfabriker för att massproducera publikationer.   

Enligt Hadenius och Weibull (2003) inleddes projektet när det fanns ett behov om att skaffa 

sig en översikt över det romerska riket, vilket ledde till att slavar efter diktamen fick skriva 

ner och mångfaldiga meddelanden om stora händelser och även nyheter. Dessa skickades 

sedan med bud runt till de olika makthavarna i det romerska riket.  

  

”Senare kom dessa meddelanden att få en sådan periodicitet och en sådan 

spridning att det finns anledning att tala om en „tidning‟, vilken kallades Acta 

Diurna (dagsnyheter).” (Hadenius & Weibull 2003, s.40) 

 

På detta sätt är det en slags utrikesjournalistik, då romarriket sträckte sig över enorma ytor 

fanns det alltid olika länder vars befälhavare sände information tillbaka med dessa budbärare. 

Fortsättningsvis var det kyrkan som under en lång tid som stod för informationsspridningen, 

då eftersom kyrkans makt sträckte sig över nationsgränserna, särskilt den katolska kyrkan, 

men även också inom de större handelshusen. Vidare skriver Hadenius och Weibull (2003) att 

det skulle dröja länge innan den tryckta tidningen skulle komma in i vardagen, det var först i 

mitten av 1400-talet som Johann Gutenberg uppfann boktryckartekniken. Dock skulle det 

dröja ända tills början av 1600-talet innan tryckta publikationer av tidningskaraktär skulle 

utkomma. 

 

Hadenius och Weibull (2003) skriver att journalistikens uppväxt var fortfarande starkt 

påverkad av vad staten och kyrkan tyckte och tänkte, men att det under 1700-talet skedde en 

modernisering av den europeiska pressen. 

 

”Den ekonomiska utvecklingen, partibildningarna och upplysningstiden idéer 

var de viktigaste drivkrafterna när det gällde att skapa nya förutsättningar för 

tidningsväsendet. I många länder fördes kring 1700-talet diskussioner kring 

pressens frihet. Allt fler reagerade mot restriktioner och censur. Resultatet blev 

att förhållandet mellan stad och press förändrades i många länder, gamla 

förhindrande förordningar avskaffades.” (Hadenius & Weibull 2003, s.43) 

 

Men det var bland annat i USA runt 1820-talet som utrikesjournalistiken började ta anspråk i 

de vanliga dagstidningarna, eller de så kallade ”penny-tidningarna”, vars namn kommer från 

det faktum att de kostade just en penny. Enligt Dell'Orto (2002) var det inte fack- och 

partitidningarna som använde sig av den lockande utrikeskorrespondensen, utan det var 

snarare de tidigare nämnda billigare tidningarna som anammade det.  

 

Det skall också tilläggas att det har funnits tider då utrikesjournalismen har fått ett ökat 

omfång, exempelvis så skedde en stor ökning av utrikesjournalister i USA mellan 1960 och 

2000-talet. 

 

“The foreign press corps in the United States experienced a growth spurt in the 

second half of the twentieth century, from 616 correspondents in 1964 to more 

than three times that number in 2000, according to the Editor and Publisher 

International Year Book. 1 The biggest increase was in the number of reporters 

from Asia, whose share of the press corps rose from 17 to 27 percent.” 

(Hess 2005, s.29) 
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“But all regions gained, even underrepresented Africa, whose contingent 

increased from seven to thirty-three correspondents. Yet Western Europe, with 

47 percent, still dominated. Growth was especially robust in the 1990– 2000 

period, when, ironically, U.S. news organizations were sharply reducing their 

international coverage.” (Hess 2005, s.29) 

 

Det visar tydligt att antalet utrikeskorrespondenter har ökat med stort antal under den senare 

hälften av 1900-talet, vilket också är synonymt med efterkrigstid, men även med det Kalla 

kriget och dess slagfält runt om i världen – från Vietnam till Afghanistan och Irak.  

Thussu och Freedman (2003) skriver att utvecklingen inom kommunikationsbranschen, 

exempelvis satelliter och kabel-TV – och speciellt förmågan till digitala sändningar – har gjort 

det möjligt att visa globala nyheter i var mans TV och liknande. Som ett exempel på sådan 

användning är CNN när de hade möjligheten att sända live, dygnet runt, från den amerikanska 

bombningen av Iraks huvudstad under Gulf-kriget 1991, vilket gjorde det till världens första 

realtidskrig.  

 

En välkänd tankegång gällande utrikeskorrespondenter är att de kan jämföras med 

antropologer. Hannerz (2004) menar, att trots uppenbara skillnader, har deras arbetsuppgifter 

stora likheter, uppgiften att beskriva mänskligt liv. Arbetssätten, från att samla in sitt material 

och tolka det, till att rapportera och publicera det inför en publik, är ofta sammanlänkande och 

därför högst jämförbara. 

 

Antropologi behandlar ämnet läran om människan, och till en början kan det vara svårt att se 

kopplingen mellan de två. Det är dock klart att korrespondenterna är ursprungskällan för 

jämförelsen, med tanke på att antropologer i många fall kan verka som journalister, även om 

deras uppdrag inte är detsamma som en utsänd korrespondents.  

 

”Men låt oss ställa en annan fråga; när de hundratusentals vettiga människorna 

flyr år ett håll, och journalisterna i flock skyndar i motsatt riktning, var har vi då 

antropologerna? Kanske finns någon bland de flyende, kanske stannar något på 

den plats, plötsligt i fokus för världens intresse, där han eller hon redan råkat 

befinna sig, men troligtvis ingenstans i närheten – och inte bland de anländande 

journalisterna.” (Hannerz 2004, s.15) 

 

Hannerz förklarar att antropologerna från början inte är menade att studera de enskilda 

individerna, något som korrespondenter för Sveriges Radio ofta gör, utan de är menade att ha 

en större överblick för att kunna lära sig om människan. Men det är dock vanligt att 

antropologen, precis som korrespondenten, gör intervjuer med enskilda individer för att fånga 

deras liv. Där finns en aspekt som båda binder de olika yrkesgrupperna samma, de är menade 

att beskriva det mänskliga livet och människor i sig.  

 

Det som dock är en vital skillnad mellan de två grupperna är hur antropologen väljer att 

framföra sina frågor, eftersom de inte alltid är ute efter samma svar som korrespondenten. 

Häger (2007) menar att psykologer och antropologer, samt yrkesutövare inom samma 

bransch, använder frågor för att få klienten eller intervjupersonen att komma till insikt med 

sina beteenden och sedan beskriva dessa. Men precis som journalister är deras sätt att 

formulera frågor, etablera kontakt, lyssna och följa upp svaren, ett sätt att komma till det 

främsta syftet där människor skall öppna sig och berätta. 
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”Gemensamt för antropologen och journalisten är att man i någon form gör 

andra människor och sociala fenomen publika. Det medför en privilegierad 

position i relation till dem och det man representerar.” (Hannerz 2004, s.34) 

 

Det Hannerz och Häger skriver kan därför sammankopplas till hur en korrespondent arbetar, 

där den är satt till att beskriva mänskligt liv, utöver sin plikt att rapportera om händelser.  

Trots det faktum att de inte är i samma yrkesgrupp har de båda mycket gemensamt, en vital 

punkt enligt Hannerz (2004), är att antropologen förlitar sig på de journalistiska 

grundreglerna, eftersom det är med dessa som dessa yrkesutövare kan genomföra sitt arbete 

på ett sätt som ger dem de svar de söker, men samtidigt blir de en slags journalist eller 

korrespondent beroende på om man befinner sig i hemlandet eller inte. 
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4. DOKUMENTATION UNDER RESAN 
 

Då jag klassar min resa till Moskva som en projektresa inom mitt examensarbete förefaller det 

givet att det skall föras en loggbok över dagarna som passerar under min vistelse. I denna 

loggbok har jag för avsikt att föra ned mina personliga reflektioner över det arbete som jag 

genomför. I och med att detta är ett vetenskapligt arbete, skall det vara just ur ett 

vetenskapligt perspektiv som jag skriver min loggbok, med relevanta frågeställningar så som 

”varför gjorde jag på det sättet?”, men det skall även vara till viss del innehålla frågor som ser 

det ut ett annat perspektiv, exempel på dessa är ”kunde det ha gjorts annorlunda?”. Denna 

loggbok kommer dock att hållas konfidentiell, då jag av Sveriges Radio har blivit ombedd att 

inte på något sätt framföra sådant som skulle kunna avslöja eller läcka material från 

eventuella produktioner.  

 

Samtidigt som jag för en vetenskaplig och akademiskt inriktad loggbok, kommer jag även att 

föra en webbproducerad loggbok, men det som kommer att skilja dem åt är att den sistnämnda 

varianten kommer att fokusera på personliga upplevelser och tankar, snarare än att granska 

mina val. Anledningen till varför jag väljer att göra på detta sätt är att jag trots allt studerar en 

utbildning där vi får lära oss att vi skall använda oss av nya medier: 

”Här satsar vi allt på att du utvecklar din förmåga tillsammans med andra genom 

att producera, konsumera, analysera och reflektera kring kommunikation och 

upplevelser. Vi tror att det är viktigt att ha både bredd och djup i en värld som 

utvecklas snabbt. Därför har du stora möjligheter att utvecklas inom till exempel 

radio, tv, tidning, inspelningsteknik, musikevenemang och formgivning för 

webb.” (LTU 2010) 

 

Genom att göra en internetbaserad loggbok, en så kallad blogg, anser jag att jag kommer att 

kunna locka folk till att läsa om mina upplevelser och tankegångar, vilka skall vara skriva i ett 

lättare och mindre akademiskt språk än vad den riktiga loggboken kommer att vara skriven 

med. Dock är det inte sagt att det kommer vara en lägre standard på varken språk eller 

innehåll, utan det är enbart sättet jag väljer att uttrycka mig som kommer vara annorlunda. 

Dessa två olika sätt att föra en logg på ska ge ett större perspektiv på arbetet, vilket leder till 

två olika synsätt på arbetet.  
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4.1 EXAMENSARBETETS GESTALTANDE DELAR 
  

När jag reste till Moskva hade jag redan ett antal idéer på inslag jag ville genomföra, men då 

Wadström påpekade att jag inte skulle ha för många olika tankar, valde jag att fokusera på ett 

färre antal inslag som gick mer på djupet och fokuserade på ämnet. Jag hade planerat att göra 

ett antal andra mindre också, men på grund av tidsbrist och händelser som låg utanför min 

kontroll gick dessa ej at genomföra.  

 

Samtidigt som jag gjorde ett antal radioproduktioner, så fotade och skrev jag för min blogg 

som jag använde för att föra fram mina personliga tankar kring resan, eftersom det var också 

en övning i det journalistiska arbetet. Att kombinera de olika medierna var ett bra sätt att få 

uttrycka sig på, eftersom radiomediet inte alltid ger samma frihet för att låta andra ta del av 

ens känslor, intryck och åsikter som en skriven text gör.  

 

Jag valde att fokusera på de några av de vanligaste stilarna för utrikesrapporteringen, 

nämligen ett nyhetsinslag för Ekot, ett kortare resereportage för P3 Planet och även ett längre 

och mer djupgående reportage för P4. Detta eftersom de olika stilarna skiljer sig åt, trots att 

alla är en del av Sveriges Radio, och som korrespondent måste man förstå att man inte arbetar 

för en enda redaktion, utan för hela Sveriges Radio. I bilaga 2 finns en längre beskrivning av 

de olika inslagen, och nedan följer en kortfattad beskrivning av dem. 

 

Gestaltande produktion 1: Nyhetsinslag för Ekot 

 

Detta är ett nyhetsinslag som kan sändas i en av de längre sändningarna av Ekot, och inslaget 

behandlar händelserna kring utbrottet av den isländska vulkanen Eyjafjallajökull. I inslaget 

finns korta klipp från en intervju med en drabbad som berättar om deras akuta läge.  

En berättarprata förklarar hur situationen ser ut i Ryssland och en kortfattad bild av resterande 

Europa, och att resmöjligheterna ut ur Ryssland börjar sina. Inslaget avslutas med mitt namn 

och namnet på orten jag rapporterar ifrån, i detta fall – Fredrik Bogar, Moskva. 

 

Gestaltande produktion 2: Inslag för P3 Planet 

 

Då P3 Planet är ett reseprogram med främst en publik i tonåren och unga vuxna, har inslaget 

ljudklipp och text skriven med en viss humor i grunden. Jag har i mitt inslag valt att dra några 

kontraster, från finkultur till nattklubbar, meningen är att föra fram Moskva som ett 

spännande resmål. I arbetet har jag använt mig av olika musikklipp och ljudeffekter, detta för 

att förstärka känslan av vad som sägs i inslaget. Då det är ett lättsammare reportage väljer jag 

att avsluta inslaget på ett mer ledigt sätt – Det här är Fredrik Bogar, i från ett stort rött torg i 

Moskva, för P3 Planet. 

 

Gestaltande produktion 3: Reportage i P4-format 

 

Detta reportage är ett längre och djupgående arbete, då jag har med två olika personer, en ung 

student och en äldre person, och det jag ämnar framföra i reportaget är en jämförelse mellan 

då och nu. De ämnen jag har valt att jämföra är kultur och utbildning, eftersom den äldre 

växte upp i Moskva under Sovjettiden. Jag ställer dessa två mot varandra, eftersom jag vill få 

fram kontrasten mellan de två olika personernas berättelser. Språket i reportaget är svenska 

och engelska, detta på grund av att den unga studenten läser svenska, och den äldre gärna ville 

använda sig av engelska. Trots att det inte förekommer någon stor mängd ryska i reportaget, 

så håller arbetet en god nivå gällande innehåll och kvalité.  
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5. RESULTATREDOVISNING 
 

Resultatdelen har delats in i ett antal punkter, som alla behandlar vitala aspekter av en 

utrikeskorrespondents arbetsdag. Jag har valt att anonymisera samtliga korrespondenter, och 

de kommer att kunna kännas igen genom att de har blivit tilldelad en siffra, exempelvis 

Korrespondent 5. Detta för att ingen korrespondent skall behöva känna sig utpekad på något 

sätt, men samtidigt eftersträvar jag en helhetsbild och då bör inte heller någon enskild 

korrespondent behöva vara den som svarar för den överhängande biten. 

 

5.1 PRODUKTIONSSÄTT 
 

Hur ser en typisk arbetsdag ut för en korrespondent, och vilka personer väljer de som skall 

intervjuas? På vilket sätt arbetar de gentemot de nya medierna, i detta fall webbpublicering 

och fotografi, och hur använder korrespondenterna sig av ljudeffekter? 

 

5.1.1 ARBETSDAGENS UPPLÄGG 
 

Gällande aspekten hur en vanlig arbetsdag ser ut för en utrikeskorrespondent, så är det efter 

flertalet intervjuer uppenbart att det inte existerar några normala dagar, eftersom de skiftar 

ständigt. Dock finns det delar som alltid finns med, och detta är exempelvis dagliga samtal 

med redaktionerna hemma i Sverige, och ofta är arbetsdagarna långa. 

 

”Det finns rent ut sagt inga normala dagar för mig som korrespondent, alla är 

olika vare sig du är på resa eller på själva stationeringsorten. Men det som håller 

dem samman är att det ofta är långa arbetsdagar, och med det menar jag att det 

vanligtvis är minst tolv timmar om dagen, och då ofta sju dagar i veckan.” 

(Korrespondent 7)  

 

”Det är ju inte bara på dagsbasis som vi jobbar, men det börjar ju på morgnarna 

med att man konsumerar de lokala medierna, det gör jag i varje fall. Lyssnar på 

radio, läser tidningar, jag läster sajter och tittar på morgon-TV. Det gäller ju att 

suga i sig så mycket som möjligt helt enkelt, och sen så har vi ju de fasta 

samtalen med redaktionerna i Stockholm. Det är inte bara Ekot, utan det är 

andra också, men sen så är resten av dagen ganska olik från dag till dag. Det 

beror ju på, det kan ju vara vad som helst, kanske att jag har bestämt en träff 

med människor i stan eller i andra delar av landet. Men det kan ju även vara att 

jag sitter och arbetar med ett material som jag redan har, att jag ringer till 

personer för att försöka skaffa mig en uppfattning och förståelse för saker. 

Ibland händer det också att jag sitter och läser för att fördjupa mig i något ämne, 

men tyvärr så händer det inte så ofta, eftersom det är ett fullspäckat schema vi 

har.” (Korrespondent 2)  

 

”Det är långa dagar, ofta är det här med tidsskillnaderna som avgör i det stora 

hela, särskilt eftersom de ser ut som de gör. Men dagarna varierar; varje morgon 

inleds med de sedvanliga tidnings- och nyhetsgenomgångarna, då ofta med 

mailkontakter och telefonsamtal till kontakter runt om på kontinenten för att få 

en fördjupning i vad som har hänt etc. Sen beror det på om jag har någon 

produktion på gång, i det fallet så skriver och redigerar jag. Vidare så är jag 

väldigt ofta ute på reportage eller intervjuer, vilket samtidigt ger mig väldigt 

mycket baskunskaper.” (Korrespondent 4)  
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Genom några av svaren kan det utrönas att utrikeskorrespondenter vid Sveriges Radio ofta har 

tämligen välfyllda tillika långa arbetsdaga. I en utrikeskorrespondents värld är ingen dag den 

andra lik, men det finns dock vissa återkommande punkter.  

 

Näst intill alla av de intervjuade korrespondenterna vidhåller att konsumtion av lokala medier 

är en viktig start på dagen, eftersom TV, radio, tidningar och internet är de främsta källorna 

till nyheter, med tanke på att dessa ständigt uppdaterar utrikeskorrespondenterna om läget i 

stationeringslandet.  Vidare förs även dagliga samtal med redaktionerna i Stockholm, nyhets- 

tillika programredaktioner, eftersom en utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio sällan enbart 

arbetar för en enda redaktion.  

 

Detta är något jag också observerade när jag var i Moskva och följde Wadström i hans arbete, 

han var ständigt upptagen med något av sina många projekt. På en av väggarna i hans kontor 

satt det en deadlinetavla, och av den att döma var det många projekt som tog upp hans tid.  

Dessa skulle genomföras inom utvisad tid, samtidigt som han var tvungen att sköta den 

dagliga kontakten med redaktionerna hemma i Sverige, som kunde önska ett inslag eller 

uttalande med en snäv tidsfrist redan samma dag. Att korrespondenterna sedan måste vara 

redo att resa iväg till ett annat land är en vardaglig sak, då många av korrespondenterna säger 

att de har börjat vänja sig vid det. 

 

5.1.2 URVAL AV INTERVJUPERSONER 

 
Gällande aspekten huruvida vilka personer korrespondenterna väljer att lyfta fram i 

reportagen är det något som läggs stor tankemöda bakom, då det inte alltid råder samma 

öppenhet gentemot journalister som det gör hemma i Sverige. Det finns flera viktiga punkter 

som korrespondenterna måste tänka på när de väljer sina intervjupersoner, från etiska till 

säkerhetsmässiga. Då alla medarbetare är bundna till att följa de etiska regler och 

policydokument som finns vid Sveriges Radio, kapitel 5.3, är även dessa viktiga att ta hänsyn 

till när personer av intresse väljs ut för en intervju eller medverkan i reportage. 

 

”Jag tycker det är viktigt att man har en blandad mix av människor i reportagen, 

eftersom jag tycker det blir mer intressant att lyssna på då. Det som är 

spännande är att ett ämne kan förändras så mycket beroende på vem man har 

med i ett reportage, till exempel om man har en högt uppsatt politiker som säger 

hur det ligger till, eller om man har en person som faktiskt lever i det som 

politikern beskriver.” (Korrespondent 1)  

 

”Givetvis måste man se till att det är olika personer som framträder och 

framställs i ens arbete, eftersom ingen vill ju höra på en politiker hela tiden. 

Men samtidigt så kan de vara väldigt viktiga att ha med, just på grund av att de 

är vad de är, politiker. Och som de flesta vet så brukar de sitta på en del makt, 

vilket gör det ännu mer intressant att höra en åsikt från dem.” (Korrespondent 2) 

 

Det som framhålls är att det är viktigt med en blandning av personer som framträder i inslag 

och reportage, vilket också är något som är en av grundtankarna vid Sveriges Radio (SR 

2009). Genom att använda sig av en blandad grupp människor, med olika positioner i 

samhället samt övriga aspekter ger även det ett bredare spektrum av åsikter och tankar, samt 

att det även ökar chanserna för att det skall bli så opartiskt som möjligt. 
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5.1.3 LJUDEFFEKTER 

 

Att arbeta med ett reportage kräver att man vet vad som egentligen sägs i innehållet, men det 

finns även en faktor som har en ytterst stor betydelse: miljö- och bakgrundsljud. Att på något 

sätt ändra eller modifiera ljudet i ett reportage eller inslag kan få stora konsekvenser för 

nyhetsrapporteringen. Ett av de mest välkända exempel på detta inom Sveriges Radio 

utspelade sig under åttiotalet och den ubåtsjakt som pågick. Det hela startade med att den 

sovjetiska ubåten U137 gick på grund utanför Karlskrona, mitt i militärt skyddsområde. 

 

Eftersom det hela blev ett stort rabalder drabbades även Sverige av en mediestorm, och det 

var under ett reportage som en reporter på Sveriges Radio hade bestämt sig för att liva upp 

inslaget. Reportern valde då att lägga till helikopterljud, så det skulle låta som det var en febril 

aktivitet där reportern befunnit sig. När detta sedan sändes så blev det stort mediepådrag, men 

när de anlände visade det sig att det inte fanns något att rapportera om, det uppdagades senare 

att helikopterljudet enbart var pålagt, snarare än inspelat på plats. (Alm 2007) 

 

Nu var det visserligen inom Sveriges gränser detta skedde, men principen är densamma. Det 

krävs inte mycket för att ett reportage eller inslag skall få en helt annan uppfattning än vad 

som egentligen var tänkt. Det råder dock blandade åsikter bland utrikeskorrespondenterna 

huruvida bakgrundsljud och miljöeffekter bör användas, vilket kan bero på flertalet aspekter. 

 

”Jag tycker att det har blivit lite överlastat med ljudeffekter, och jag arbetar nog 

med väldigt rena ljud. Jag blandar inte ljud med prat om jag inte måste, jag 

försöker hålla reportagen rena. Jag menar då att det inte skall vara någon musik 

som ligger och slår bakom, precis som om det skulle vara ett reportage för P3.” 

(Korrespondent 3)  

 

”För mig så har alltid ljud varit en ganska viktig del av mina reportage, eftersom 

de ger en djupare bild än vad enbart tal gör. Jag anser att när det gäller 

reportage, som på något sätt skall vara berättande, så brukar de ofta vinna på om 

man har med något ljud som ger känsla för platsen eller personen. Men när jag 

gör inslag för Ekot är det väldigt sällan jag har med några ljud förutom lite 

miljöljud i bakgrunden, utan då är det ibland med hur man skriver och berättar 

sin text som är det viktiga.” (Korrespondent 8)  

 

”…så tycker jag faktiskt att ljudeffekter osv. kan vara ett smidigt sätt att föra 

fram en berättelse, men det måste hela tiden balanseras så att det inte tar över 

innehållet. Det måste helt enkelt finnas en helhetsöversyn, det som inte passar in 

plockar man helt enkelt bort.” (Korrespondent 9)  

 

Det som Korrespondent 9 ovan säger är ett vanligt sätt att arbeta inom radioproduktion 

gällande ljudeffekter och miljöljud, det är ett effektivt att föra en berättelse framåt utan att 

själv behöva höras, men det finns som sagt gränser för vad som kan accepteras som rimliga 

nivåer gällande användandet av ovan nämnda aspekter.  

 

Dock har som sagt ljudet en berättande funktion, vilket i många fall kan klassas som ljud för 

en film. Dykhoff (2002) skriver att ljud för radio och film ofta går hand i hand, men eftersom 

det är två olika medier är den uppenbara skillnaden total. Han menar, i ett antal punkter, att 

ljudet har vissa funktioner att fylla i ett innehåll. 
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 ”Ljudets funktioner är sålunda bland annat: att skapa/bryta kontinuitet,  

att leda åskådarens uppmärksamhet och att beskriva ljudmiljön” 

(Dykhoff 2002, s.34) 

 

Det finns även flera fördelar med att använda ljudbilder och olika ljudmiljöer, dock skall de 

vara konsekventa för att inte orsaka förvirring eller riskera att ljuden flyter ihop till en 

ljudgröt.  Enligt SR (2009) skall ljudet i deras sändningar ha koppling till dess innehåll, detta 

för att öka begripligheten för lyssnarna. Då våra sinnen inte kan registrera lukt, känsel eller 

syn när vi lyssnar på radio är det meningen att ljudbilden i sändningen på något sätt skall 

skapa en sinnesstämning som ersätter de sinnen som inte kan användas primärt. Ett exempel 

kan vara att vi hör en reporter stå vid en strand och berätta om något som har skett där.  

 

Om vi då inte hör något annat än en röst, kan vi nästan direkt lista ut att det är inspelat i en 

studio – vilket då kan sänka förtroendet och tydligheten i inslaget. Men om vi istället hör hur 

vågorna slår mot klippor eller en strand, tillsammans med några måsar som cirkulerar ovanför 

reportern, blir det genast en annan ljudbild i huvudet och våra sinnen kan då börja skapa en 

sinnestämning.  

 

”Vi kan alltid spela in miljöljud med en öppen mikrofon med vid utsändning 

måste vi ta speciell hänsyn så att inte någon enskild person som figurerar i 

bakgrunden av misstag krediteras. När vi spelar in miljöljud måste vi också 

försäkra oss om att materialet inte kan likställas med buggning, dvs. dold 

inspelning av ett samtal som reportern inte själv deltar i, vilket är ett lagbrott” 

(SR 2009, s.96) 

 

Hannerz (2004) skriver hur han minns när Cecilia Uddén arbetade som 

Mellanösternkorrespondent för Sveriges Radio, och hur hon rapporterade ifrån den 

palestinska Västbanken, och hennes speciella sätt att förmedliga stämningen kring vad som i 

det hela uppfattades som en fredsprocess. Det han skriver är att hon av och till brukade besöka 

en skräddare, som i sin tur var den som fått i uppdrag att sy en civil kostym åt Yassir Arafat, 

när det var dags att ersätta hans uniform. Och genom att helt enkelt använda sig av den gamle 

skräddaren, kunde hon skapa starka bilder, genom att låta honom prata på gammal arabiska, 

samtidigt som hon använde sig av en del ljudklipp. Exempel på det är när hon lät skräddarens 

sax höras då och då, samtidigt som ett medelsvagt stadsliv hördes utanför. På det sättet 

lyckades hon skapa imaginära bilder, vilket fick lyssnarna att verkligen se den lilla 

skräddarstugan framför sig. 

 

5.1.4 TEKNISK UTVECKLING 
 

Det som blivit viktigare med de senaste årens tekniska utveckling gällande publicering av 

material genom de nya medierna är att korrespondenterna följer med i utvecklingen, även om 

det enbart rör sig om att fotografera och publicera sitt material på webben.  

 

Det som märks bland de rådande utrikeskorrespondenterna är att de inte har samma 

inställning till de nya medierna som yngre människor har. Även om de gör sitt primära jobb 

som just korrespondenter, kommer det krävas att de nya människorna inom yrkesgruppen 

skall vara kapabla att kunna behärska sådana tekniska lösningar. 
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”Jag tycker faktiskt jag är ganska duktig att publicera mina saker på internet och 

att fotografera, något som jag tyvärr inte alltid kan säga om mina kolleger. 

Givetvis finns det korrar som försöker, och ibland faktiskt gör det, men i 

allmänhen verkar det vara lite dåligt på den punkten. Men jag brukar i varje fall 

alltid ha med mig en kamera med bra vidvinkel för att kunna fixa bilder, sen så 

kan man ju ta något speciellt foto om det krävs. Det händer också att jag skriver 

webb-only-texter.” (Korrespondent 5)  

 

”Ärligt talat så är jag inte så jäkla bra på det, det händer väl att jag skriver på 

min blogg då och då, men när det gäller foto är det sämre. Sveriges Radio har ju 

trots allt avtal med stora fotobyråer där de köper in material. Men visst, ibland 

händer det ändå att jag bränner av en bild eller två, men som jag sa, det är 

väldigt sällan det händer.” (Korrespondent 6) 

 

”Dåligt är mitt svar, jag har aldrig riktigt tagit mig tid till att arbeta med just de 

där sakerna, och det är väl kanske något som jag egentligen borde ha gjort. Men 

det känns som det är lite av en generationsfråga, vi äldre människor är inte lika 

flexibla som ungt folk” (Korrespondent 4) 

 

I intervjuerna med utrikeskorrespondenterna visar det sig att merparten av korrespondenterna 

verkar ha svårigheter med att anamma de moderna medierna i sin nyhetsrapportering. Trots 

att det är något av en grundpelare, medger de flesta av korrespondenterna att de sällan 

fotograferar, och att de vid få tillfället uppdaterar sin utrikesblogg på Sveriges Radios 

hemsida. Om det beror på att de inte har haft samma tekniska uppväxt som dagens unga 

korrespondenter kan vara en orsak, men det är samtidigt inte en anledning till varför de inte 

har tagit sig an den nya tekniken. 

 

Då Sveriges Radio är ett företag under ständig teknisk utveckling (SR, 2009), borde det 

rimligtvis sträcka sig till att inkludera korrespondenterna som har stora möjligheter att kunna 

producera mer än det som hörs i radion. Då det blir allt viktigare med en välfylld hemsida, 

kommer de framtida korrespondenterna behöva blir mer aktiva i sitt bloggande och 

fotograferande, men huruvida de kommer ta sig an att exempelvis producera små filmklipp 

och använda sig av den internetbaserade mikrobloggtjänsten Twitter är något som kommer 

krävas att man känner till användandet av dessa innan tjänsten tillträds.  

 

5.1.5 VIKTIGA YRKESEGENSKAPER ENLIGT KORRESPONDENTERNA 
 

Men det är inte enbart ovanstående punkter som en utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio 

skall ha i bagaget, utan det är även ett personligt driv som måste ligga som grund. Att arbeta 

ute på fältet är en sak, men när det sker i ett annat land blir det genast mycket mer som krävs 

av personen som skall genomföra arbetet. Många korrespondenter anser därför att det krävs 

vissa egenskaper för yrkesgruppen, vilka ofta inkluderar nyfikenhet och en god känsla för att 

kunna berätta. 

 

”Man måste ha en bra känsla för människor och inge förtroende för att de ska 

vilja berätta, man måste helt enkelt vara nyfiken och kreativ och driven för att 

utgöra de uppdrag man vill och hitta rätt personer. Man måste vara modig och 

ha tålamod. Och lusten att berätta.” (Korrespondent 8) 
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”Jag brukar säga att det är väldigt mycket av en tiokamp, journalistikens 

tiokamp. För om man ser inom friidrott så säger man ju att tiokamparna är de 

som är bra på, eller jag menar sjukamparna, det är dem som är bra på allt och 

inget så att säga. De är alltså hyggliga inom alla möjligt grenar, men de skulle 

aldrig kunna konkurrera med de allra bästa inom någon gren. Jag tror att det är 

möjligt att vara toppsuperbra på vissa enstaka aspekter och vara en bra 

utrikeskorrespondent, men du får liksom inte vara dålig på någonting. Det är 

liksom där det börjar, du kan inte säga så här att jag är jättebra på att intervjua 

människor, jag är jättebra på att klippa, redigera saker och bygga med ljud, men 

jag är ganska dålig på krönikor. Det funkar liksom inte, du kan inte skicka hem 

usla krönikor regelbundet, du måste vara bra på det också, även om du inte är 

den bästa krönikören som någonsin funnits.” (Korrespondent 1) 

 

”För utrikeskorrespondenter så är språkkunskaper A och O, det är något som 

cheferna tyvärr inte alltid fattar det. Det har ju varit fullständigt skandalöst att vi 

har haft den ena korrespondenten efter den andra i Kina som inte kunnat 

kinesiska. Vi har ju till och med haft tysklandskorrar som inte kunnat tyska, och 

rysslandskorrar som inte kunnat ryska, det är ju fullständigt skandalöst. Men 

lyckligtvis så verkar det bli bättring på det nu, och det är enligt mig verkligen på 

tiden. Sen så finns det också en ganska rolig grundregel för korrespondenter, 

och det är att de ska kunna allt och känna alla. Men det finns också 

besserwisservarning när utrikeskorrespondenter uttalar sig, man bör alltid 

utfärda en sådan varning. Vi är ju egentligen ett ganska odrägligt släkte, överallt 

har vi varit och alla har vi träffat och allt har vi varit med om.” 

(Korrespondent 3) 

 

Sammanfattningsvis är det tydligt korrespondenterna anser att det krävs ett flertal viktiga 

egenskaper för att man skall kunna arbeta inom yrkesgruppen. I många fall påminner det om 

de generella egenskaper som behövs inom journalistyrket. Men i och med att just 

utrikeskorrespondenten arbetar som en slags representant för mediets hemland är det oerhört 

viktigt att denne håller sig vältaliga, neutrala och allmänt artiga och respektabla gentemot 

lokalbefolkningen i stationeringslandet. Att språkkunskaper som korrespondent 3 nämner är 

viktiga är en grundpelare, att ständigt behöva ha med sig en tolk är inte en arbetssituation som 

är passande, då det enligt flera korrespondenter kan innebära att personen som intervjuas 

tappar respekt och förtroende för den utsände korrespondenten.  
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5.2 ARBETSVILLKOR 
 

Att arbeta för Sveriges Radio som utrikeskorrespondent är i vissa avseenden ganska likt att 

arbeta som en vanlig reporter hemma i Sverige. Man gör sitt jobb, och får därefter sin lön. 

Men här kan vi också urskilja det som separerar de båda rollerna, inrikesreportern befinner sig 

ofta inom ett närområde för sin station alternativt redaktion, medan korrespondenten kan resa 

kors och tvärs genom de länder han är avsatt att bevaka. Att bli väckt mitt i natten av deskarna 

hemma i Sverige som säger att något stort har skett i landet, och att de vill ha ett utlåtande är 

en del av de villkor korrespondenterna har valt att finna sig i. 

 

5.2.1 TRAKTAMENTEN 
 

En utrikeskorrespondent vid SR har ständig jour, men även om de är i jour under dygnets alla 

timmar arbetar de i princip likt en vanlig journalist, från ett klockslag till ett annat.  

Eftersom alla händelser inte sker under arbetstid, måste de även ibland arbeta utöver ordinarie 

arbetstid. Men precis som vilken reporter som helst hemma i Sverige har de en fast lön, men 

det som tillkommer är exempelvis traktamenten och även en del generella tillägg, där de får 

kompensation för om det har varit mycket nattarbete eller arbete under obekväma timmar. 

 

”Jag får ju traktamenten när att jag reser, och det beror helt och hållet på vart jag 

åker. Reser jag till något annat land får jag traktamenten för att jag reser 

utomlands, om jag reser nationellt så får jag betalt för det. Dock så varierar det 

ganska mycket beroende på vart man reser, vissa länder är dyrare än andra.” 

(Korrespondent 1) 

 

”En korrespondent bor ju utomlands liksom, och eftersom de ofta täcker ett stort 

område så måste vi ju betala för deras resor uppehälle. Eftersom de kan ju inte 

laga mat eller bo hemma när de är iväg på sina resor. Det som också är viktigt 

att påpeka att olika länder har olika kostnadslägen, och vi ersätter helt enkelt 

efter den listan. Det blir ju exempelvis dyrare att skicka iväg en korrespondent 

till en storstad än en mindre stad, men å andra sidan beror det också mycket på 

landet ifråga.” (Gustafsson 2010) 

 

Listan som Gustafsson, utrikeschef vid Sveriges Radio, nämner är en lista som sammanställs 

av Utrikesdepartementet och Skatteverket, och fungerar som en allmän lista över 

kostnadsläget, vilket innebär att den kan användas av vilken yrkesgrupp som helst. Men 

Sveriges Radio är ett av de bolag som nyttjar den mest, då den ger en skriven och fastslagen 

överblick för ett kostnadsläge i ett land. 

 

”Eftersom vi faktiskt går efter en budget så måste vi tänka efter huruvida vi 

finner det rimligt att skicka iväg en korrespondent. Om vi finner att nyhetsvärdet 

är för lågt så blir det ju givetvis inget av resan, men det händer faktiskt också att 

vissa saker är så intressanta, att vi måste skicka korrespondenter från Sverige för 

att lösa av den ordinarie. Eftersom vi kan ju inte tvinga en korrespondent att 

stanna under en alltför lång period, så då väljer vi att ibland avlösa den eller ge 

denne hjälp i form av en kollega.” (Gustafsson 2010) 
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Den lista som Sveriges Radio använder sig visar, inpå varje krona, hur mycket de ökande 

levnadskostnaderna, exklusive logi, ser ut för en utrikeskorrespondent som är iväg på en resa. 

Genom listan går det exempelvis se att det i USA kostar 738 kronor i ökad levnadskostnad per 

dag, och att det i Ryssland kostar 672 kronor. Det som går att utröna är att det är stora 

skillnader gentemot de olika länderna. Om man reser till Tadzjikistan kostar det 210 kronor, 

jämfört med Förenade Arabemiraten, där en dags kostnad för en utrikeskorrespondent uppgår 

till 1 074 kronor (Skatteverket 2009). Detta beror ju självfallet på att det är dyrare att resa till 

det ena landet än det andra, och det är sådant som Sveriges Radio har i åtanke när de skickar 

iväg en korrespondent. 

 

”Det är ofta ganska få dagar det handlar om. Jag gör ju snitt en till två resor per 

månad, och resdagarna är ju ibland tre till fyra dagar per resa, det händer sällan 

att jag är borta i en vecka, men det händer. Men innan jag reser så måste jag ha 

kollat upp med redaktionen hemma, det är ju de som avgör om jag får åka eller 

inte.” (Korrespondent 4) 

 

”Om vi säger att SR ringer mitt i natten, och får mig att arbeta ett par timmar, så 

spelar det ingen roll, det ingår i dealen. Även om jag jobbar femton timmar varje 

dag under en vecka så är det fortfarande samma lön, det är ingen skillnad på det. 

Sen så är det ju ovanligt att de kräver det, men de brukar ändå vara ganska 

schyssta om de vet att jag har arbetat en hel natt så är det ganska ovanligt att de 

kräver att jag skall jobba hela nästa dag och hela nästa natt igen.” 

(Korrespondent 9) 

 

Genom korrespondenternas utsagor, och utrikeschefens intervjusvar, är det tydligt att det i 

många fall kan vara ekonomin som bestämmer huruvida det är rimligt att skicka iväg en 

korrespondent. Men samtidigt menar Gustafsson (2010) att det finns undantag, exempelvis då 

det kanske är en så pass stor händelse att det kräver en större bevakning, vilket då kan leda till 

att en extra reporter sänds till platsen ifråga. Men merparten av korrespondenterna menar att 

de inte har fått något direkt nej till svar när det är något större som har hänt, eller om det är en 

egen idé de vill genomföra. 

 

I och med att Sveriges Radio är finansierat av TV och radiolicensen är det riksdagen som 

bestämmer hur mycket de olika bolagen inom svensk Public Service skall få. Enligt 

Radiotjänst (2010) har Sveriges Radio i dagsläget fått tilldelat cirka 37,5 % av de totala 

licensavgifterna. Då Sveriges Radio också är fritt från reklam förekommer inga inkomster på 

den fronten, och eftersom det är medborgarnas pengar som används för programbolagens, 

SVT, SR och UR, är det enligt Gustafsson (2010) oerhört viktigt att de används på rätt sätt. 

Dock påpekar hon att det inte på något sätt får förekomma att de väljer bort större händelser 

och liknande events på grund av ekonomiska krav, utan hon säger att det är viktigt att 

Sveriges Radio behåller sitt väl utbyggda korrespondentnät världen över. 
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5.2.2 BEVAKNINGSOMRÅDE 

 

Det som även är av intresse är hur korrespondenterna är uppdelade, i den meningen hur deras 

bevakningsområde ser ut. Sveriges Radio har korrespondenter utspridda över hela världen, för 

att på bästa möjliga sätt kunna täcka nyhetsflödet och kunna rapportera om vad som sker ute i 

världen. Men eftersom länderna är många, och korrespondenterna i relation till antalet länder 

är få, resulterar detta i att de måste kunna täcka flera länder, och ibland hela kontinenter själv. 

Men samtidigt som korrespondenterna arbetar för samma bolag, Sveriges Radio, är det ändå 

viktigt att man håller sig till de länder man är satt att bevaka. 

 

”Alltså, revirpissandet är ju starkt utvecklad inom korrespondentbranschen, och 

jag bor ju då nästgårds med den ryska enklaven vid Östersjön, ett stenkast 

ungefär, jag kan i princip se den från mitt sovrumsfönster. Men det skall då 

bevakas från Moskva, som ligger flera hundra mil härifrån. Men sådant är 

revirpinkandet, och det är svårt att komma ifrån det.” (Korrespondent 3) 

 

Trots att Sveriges Radio är menat att rapportera från hela världen, är det vanligt att Östeuropa 

ofta får lämna företräde för högintressanta länder och världsdelar, exempelvis USA och 

Mellanöstern. Detta är enligt flera korrespondenter dokumenterat vid Sveriges Radio, och det 

är även ett allmänt faktum att de flesta svenskar har ett ganska lågt intresse för den här delen 

av Europa. Det händer ibland att korrespondenterna måste kämpa för att få komma med i 

sändning, eftersom det är ett begränsat sändningsutrymme, och det är många som vill vara 

med i etern. 

 

”Men det är ont om utrymme, och det är många som vill vara med och vissa 

områden är sexigare än andra områden. USA är väldigt sexigt, och Mellanöstern 

slår sig fram i nyhetssändningarna, vilket jag tycker är väldigt lustigt, trots att 

det är intressant så borde det finnas mer än dessa två ställen.” (Korrespondent 3) 

 

Dock har det börjat märkas en skillnad, då den senaste tidens händelser har lett till att fler och 

fler inslag från de östra delarna av Europa får plats i sändningstablån. Men i överlag är det ett 

faktum att folk hellre följer vad som händer i de större konflikterna och i de mer intressanta 

länderna. Det senaste årets ökade mediebevakning av Ryssland och Östeuropa kan i sin tur 

bero på att det har varit ett år då mycket har skett i dessa länder, från gasexporten från 

Ryssland till upproren i Kirgizistan. Detta i sin tur leder till en ökad medvetenhet gällande 

länderna i fråga, men då händelserna börjar tappa nyhetsvärde återgår bevakningen till samma 

nivå som tidigare. 
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5.3 ETIK 
 

Att arbeta för Sveriges Radio, in- såväl som utrikes, kräver att man följer och respekterar de 

etiska regler och policydokument som finns fastlagda. Särskilt eftersom det är Public Service. 

Då Sveriges Radio är Sveriges viktigaste, tillika mest trovärdiga medieföretag (SR 2009) är 

det oerhört viktigt att dessa regler och dokument följs, eftersom det är på dessa grundpelare 

som hela trovärdigheten vilar. Genom att applicera dessa kan medarbetare vid Sveriges Radio 

arbeta på ett effektivt sätt, utan att det på något sätt riskerar att slå tillbaka mot människorna 

som medverkar i dess utsända material.  

 

”Trovärdigheten är vår största tillgång och förutsättningen för vår långsiktiga 

överlevnad. Det är till oss människor vänder sig i sin vardag liksom vid kriser 

och påfrestningar i samhället.” (SR 2009, s.2) 

 

Detta gäller då särskilt utrikeskorrespondenterna, som har ett större ansvar för det material de 

publicerar, med tanke på att det inte alltid som stationeringslandet har samma regler och lagar 

gällande yttrande- och tryckfrihet. En oerhört viktig aspekt är huruvida korrespondenterna 

väljer sig att använda sig av källor som besitter känslig information som skulle kunna leda till 

repressalier om det kom ut vem som delat med sig av den. Det gäller då för korrespondenten 

att på ett så säkert sätt få fram informationen, men om det visar sig att intervjupersonen ifråga 

känner en allt för stor osäkerhet om att uttala sig bör korrespondenten då respektera detta och 

försöka hitta en annan källa. 

 

Givetvis är detta inget som sker på daglig basis, utan det hela handlar helt enkelt om att 

korrespondenten måste inge ett säkert och respektabelt intryck, för att kunna genomföra sitt 

arbete. Om det nu inte går att genomföra intervjun där personen framställs med namn och så 

vidare, finns alltid alternativet att anonymisera källan, men det finns dock aspekter som 

korrespondenten måste tänka på i det fallet. Häger (2007) skriver att man skall vara tydlig 

med att det bara är informationen man är ute efter, om så är fallet, och man då inte tänker 

ange personen som lämnat information som en källa. Detta sker enligt Häger ofta när man 

talar med personer långt ner i hierarkin på myndigheter eller företag, då ett uttalande i 

medierna med ens namn kan leda till repressalier. Innebörden av ordet kan variera beroende 

på situationen, men det kan vara att man förlorar sin studieplats vid ett universitet, att man får 

sparken från sin arbetsplats, eller om det är riktigt illa, att man blir bragd om livet.  

 

”Ibland blir man som journalist bemött med skepsis, folk kan vara lite rädda att 

svara på frågor, eftersom man inte vet vem som kommer att ta del av 

informationen. Detta gäller speciellt om man lever i ett repressivt land, där är 

skräcken för hämndaktioner överhängande när det gäller vissa ämnen, speciellt 

politik där det också kan vara farligt att säga vem man är eftersom man kan 

drabbas av förföljelse. Det gäller att kunna hantera sådana situationer på ett 

etiskt sätt, att inte tvinga någon till att berätta, man skall helt enkelt inte använda 

informationen på fel sätt så att den utsätter andra människor för fara.” 

(Korrespondent 8) 
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”… småpotatis jämfört hur det kan vara med människor som har pratat och 

träffat mig som reporter, och som kan råka illa ut. Exempelvis kan de bli av med 

jobbet för att de är statligt anställda, eller unga människor som blir av med sin 

studieplats på universitetet och blir avstängda för att de pratat med utländska 

journalister. Det finns ju den typen av hot och exempel på det, och det är något 

som man i egenskap av utrikeskorrespondent, eller journalist överhuvudtaget, på 

resande fot måste tänka på. Man måste vara extremt noga, och extremt försiktig 

med vad man utsätter andra människor för. I absolut värsta fall kan det ju vara 

livsfarligt, det finns ju exempel ifrån norra Kaukasus där journalister har träffat 

människorättsaktivister och andra som sedan dykt upp döda.” (Korrespondent 1) 

 

Även om man som svensk korrespondent lyder under de lagar och föreskrifter som finns i 

Sverige gällande yttrande- och pressfrihet, måste man även anpassa sig till hur klimatet i 

stationeringslandet är. Detta då nationalitet inte har någon större vikt när man som utländsk 

korrespondent rapportera ifrån ett land, där det kan råda annorlunda lagar och regler. Detta är 

något som reportern måste ta i beaktning, eftersom det kan leda till att de källor och personer 

man använder sig av kan bryta mot lagar i stationeringslandet som de inte skulle ha gjort 

hemma i Sverige. 

 

”SR respekterar privatlivet. Att rapportera om människors privatliv ska enbart 

ske om det har ett oavvisligt allmänintresse. Denna respekt gäller även 

offentliga personer, t ex politiker och kända personer, om det inte är så att 

händelsen påverkar deras tjänsteutövning, innebär ett lagbrott eller på annat sätt 

har ett uppenbart allmänintresse.” (SR 2009, s.9) 

 

”7 §. Den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett 

oavvisligt allmänt intresse kräver annat” (Granskningsnämnden 2009) 

 

Det som står skrivet ovan gäller samtlig personal vid Sveriges Radio, och även om det främst 

riktar sig till inrikes personal, appliceras den vid vissa fall även av korrespondenterna.  

Den mest vitala punkten i stycket är det faktum att Sveriges Radio respekterar privatlivet, och 

när man som utrikeskorrespondent är en slags ambassadör för bolaget, tillika landet, blir det 

ännu viktigare att man visar respekt och förståelse för folket. 

 

Sveriges Radios riktlinjer spelar en oerhört stor roll, oavsett om man arbetar i Sverige eller 

utomlands som just utrikeskorrespondent. Dock finns det aspekter som spelar in när det gäller 

möjligheten till att göra ett bra jobb, vilket skulle strida mot det aktuella landets rådande lagar. 

Skulle man nu komma till den situationen, att det står i konflikt med chansen till ett bra jobb 

så är det något som skall diskuteras med ansvarig chef. (SR 2009) 

 

En annan aspekt som är av yttersta vikt är källskyddet alternativt kallat meddelarskyddet, att 

inte på något sätt röja hur informationen införskaffats eller vem källan är. Då detta är en lag 

som inte existerar i alla länder så är den desto mer viktigare för utrikeskorrespondenter vid 

Sveriges Radio. Att på något sätt kränka källans önskan om anonymitet, oavsett anledning, är 

ett lagbrott som är belagt med straff i form av böter eller fängelse. 

 

”5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet mot författarens eller, i fall som 

avses i 1 §, mot utgivarens eller meddelarens vilja på tryckt skrift sätter ut 

dennes namn, pseudonym eller signatur eller åsidosätter sin tystnadsplikt enligt 

3 §, döms till böter eller fängelse i högst ett år.” (SFS 1949:105) 
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5.4 KONTAKTEN MED SVERIGES RADIO 

 

Även om korrespondenterna befinner sig utspridda över hela världen har de fortfarande en 

daglig, med undantag då detta ej är möjligt, kontakt med hemmaredaktionen. Då redaktionen 

använder sig av ett schema så har varje korrespondent en speciell tid som de blir kontaktade 

på, vilket är ett sätt att finna en kontinuitet i samtalsordningen. Dock förekommer det tillfällen 

då enskilda korrespondenter kräver längre tid med redaktionen, vilket leder till att övriga 

korrespondenter får vänta till dess att samtalet är avslutat. 

 

”Vid fem över halv elva på vardagarna så har jag ett fast samtal med Ekot, där vi 

stämmer av helt enkelt. Har du sett något, har vi sett något, är det någonting som 

väntar senare i veckan, är det någonting ni behöver ha koll på? Jag får också 

veta hur nyhetsbehovet ser ut hemifrån, vilket också påverkar min arbetsdag.” 

(Korrespondent 1) 

 

”Jo, vi har ju våra fasta samtal med redaktionen i Stockholm, och vi kollar hur 

det läget är. Om det är något stort som de känner till eller vill veta mer om, då 

tar jag tag i det. Men om det är stiltje som det är ibland så får jag helt enkelt mer 

tid till att arbeta med mina egna reportage.” (Korrespondent 6) 

 

Av korrespondenternas svar är det klart, vilket jag märkte under min tid i Moskva, att 

kontakten är vital för att kunna uppehålla en hög standard på det material som produceras.  

Då korrespondenterna ofta får förlita sig på egna tankar och åsikter är det alltid bra att de kan 

höra med hemmaredaktionerna för att få en andra åsikt. Det är enligt Gustafsson (2010) också 

en slags säkerhet för korrespondenten själv, men också för Sveriges Radios huvudredaktion, 

då de hela tiden vet huruvida det är ställt med korrespondenterna. Dock kan det ibland inträffa 

händelser som gör att de båda parterna inte kan nås per telefon, men då kan andra 

informationsvägar användas, exempelvis e-post.  

 

5.4.1 DESKARNA 
 

Vidare finns det ett flertal deskar vid Sveriges Radio, och när det gäller nyheterna och 

utrikeskorrespondenterna är det alltid möjligt att kunna kontakta redaktionen hemma i Sverige 

i den händelse något stort skulle inträffa. Beroende på vad tiden på dygnet är så kan 

bemanningen se olika ut, men det vitala är att det alltid finns någon att kontakta, även om 

utrikesdesken skulle vara tom vid just det tillfället.  

 

”Samarbetet med Ekoredaktionen och deskarna - det är ju alltid lättare att 

samarbeta med dem när utrikesdesken är bemannad, vilket den är i väldigt stor 

utsträckning. Den är ju bemannad från tidig morgon, någonstans där runt 

femtiden har jag för mig att de börjar, till sen kväll, vanligtvis kring tio halvelva 

på kvällen svensk tid och lite tidigare på fredag- och lördagskvällen eftersom det 

inte finns något morgoneko dagen efter. Men under den tiden så går det ju tre 

pass, morgonpasset, dagpasset och sedan eftermiddag/kvällspasset under en dag, 

så det är ju tre olika deskpersoner. De är då specifikt utrikesdeskpersoner, de har 

bara med mig och andra utrikeskorrespondenter att göra, och eventuellt någon 

utrikesreporter som sitter hemma i Stockholm då, men de har med andra ord 

bara med utrikesmaterialet att göra.” (Korrespondent 7) 
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”Det som är en väldigt bra fördel med att ha en egen desk, alltså utrikesdesken, 

är att den kan hålla undan de andra olika deskarna. Om typ stordesken, det vill 

säga Ekots desk som tar in material från hela landet, börjar få för sig saker och 

vilja tycka och kräva saker, så kan utrikesdesken hålla emot och säga att de inte 

skall störa mig. Det är ganska skönt när man har mycket att göra, så slipper man 

ta de striderna själv.” (Korrespondent 4)  

 

Utrikesdeskarna vid Sveriges Radio fungerar även som en slags hjälpande spärr för 

korrespondenterna, då de vid olika tillfällen kan få önskemål från andra redaktioner när de 

redan har fullt upp med annat. Då kan utrikesdesken gå in och säga nej till de andra deskarna, 

eftersom utrikessektionen har bestämmanderätt över korrespondenterna gällande vilka 

uppdrag de anses ha tid till att ta sig an. 

 

Många av korrespondenterna anser också att utrikesdesken fungerar som ett slags skyddsnät 

för dem själva, då de ibland vill ta sig an fler uppdrag än vad de egentligen har tid till. Genom 

att utrikesdesken har en lista på vad alla korrespondenter arbetar med och hur deras lista på 

deadlines ser ur kan de anpassa den inkommande arbetsbördan på korrespondenterna.  

På så sätt kan korrespondenterna fokusera på sitt arbete, samtidigt som utrikesdesken ser till 

att deras inkommande och nuvarande arbetsbörda inte blir för stor. 

 

5.4.2 PRIORITERINGAR OCH SNABBT ARBETE 
 

Då korrespondenterna är i ständig jour, även om de inte arbetar under dygnets alla timmar, 

händer det att redaktion hemma i Sverige ringer dem mitt i natten och säger att något har hänt, 

att de behöver ett uttalande eller liknande. Detta är något som de flesta utrikeskorrespondenter 

är vana vid, men ibland kan det bli stressigt när de ringer precis innan en sändning.  

Dock är det väldigt sällan som Sveriges Radio prioriterar något som händer under nätterna, 

det blir då i telegramform, med tanke på att det inte är någon större genomslagskraft om man 

sänder ut en stor nyhet mitt i natten.  

 

Då är det vanligare att de väntar till morgonekot eller liknande för att kunna leverera ett 

inslag, uttalande eller liknande, och har då även gett korrespondenten en viss tid för att kunna 

förbereda sig. När det gäller snabba samtal under dagtid är det inte sällan deskarna ringer ett 

fåtal minuter innan sändning och önskar att man skall medverka, och då gäller det att snabbt 

komma på något som skall sägas innan korrespondenterna blir uppringda från redaktionen i 

Sverige och sänds ut över hela Sverige. 

 

”Jag minns att när Andrej Sacharov, den stora medborgarrättskämpen, dog så 

ringde de sju minuter i sju och undrade om vi inte kunde toppa sändningen med 

detta. Då sa jag, bara lämna mig i fred så jag får tänka igenom vad jag skall 

säga, och så blev det ett inslag som jag inte hade skrivit ner utan helt enkelt fick 

improvisera fram. Så man behöver ju en fem-sju minuter för att kunna förbereda 

sig.” (Korrespondent 3) 

 

”Jag tillhör ju Ekot organisatoriskt, och nyhetsrapporteringen i Ekosändningarna 

är ju det som går före allting annat. Det är den enda redaktionen som har 

beordringsrätt, de kan ringa upp och säga att de vill ha det här, om jag säger att 

jag håller på med en sak till Studio Ett. Då kan Ekot säga; okej, då går vi och 

pratar med Studio Ett, vi säger att de får klara sig utan dig, för vi ska ha det här.” 

(Korrespondent 2) 
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Men det är för korrespondenterna, och hela Sveriges Radio i sig, viktigt att de inte jäktar med 

sitt arbete, eftersom det kan då leda till missar i inslaget, vilket ofta påpekas av lyssnarna och 

på så sätt kan riskera trovärdigheten i rapporteringen och för korrespondenten i fråga.  

Då Sveriges Radio har som grundregel att alltid vara korrekt och sakligt (SR 2009), krävs det 

information som överensstämmer med verkligheten. Det många korrespondenter säger sig 

kräva från Sveriges Radios sida, är några minuters betänketid innan de går ut i sändning, för 

att kunna skriva ihop ett snabbt manus och på sätt få en struktur i sin rapportering. 

 

5.4.3 REDAKTIONER ATT LEVERERA TILL 
 

Det är dock inte bara Ekot som korrespondenterna levererar till, även om det är deras störste 

beställare, men i själva verket så jobbar de för hela Sveriges Radio. Men de vanligaste 

redaktionerna är de som arbetar med nyheter av olika slag, men även aktualitetsredaktionerna 

är stora beställare, och då kan det handla om olika saker. Ibland kan det vara att de eftersöker 

ett reportage eller inslag, men det kan också handla om att korrespondenterna helt enkelt skall 

agera som gäster eller tyckare i ett visst ämne som de anses vara insatta i. 

 

När det gäller produktioner till program är det främst sådana som sänds på kanalerna P1 och 

P4 som är de största beställarna inom den genren, eftersom det är de mer vuxna kanalerna, 

och med tanke på att P3 själva har en utrikesreporter, som dock är stationerad i Stockholm. 

Men det händer dock att P3 efterfrågar reportage eller inslag ibland, men då är det tämligen 

korta sådana med en vinkel som skall vara intressant för yngre människor samtidigt som den 

skall passa in i P3:s kanalprofil. 

 

”Jag har väl gjort något kort inslag för P3 någon gång, men det var så länge 

sedan att jag egentligen inte tänker på det. Det är heller inte riktigt min 

åldersgrupp, jag känner mig faktiskt lite för gammal för det, på gott och ont 

antar jag väl att det är.” (Korrespondent 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

5.5 EGNA PRODUKTIONER 
 

Trots att korrespondenterna ofta är upptagna med det som hemmaredaktionerna önskar finns 

det fortfarande utrymme för att kunna arbeta med sina egna projekt. Det kan vara ämnen som 

de själva tycker är intressant, eller något som de har blivit tipsade om från någon av deskarna 

hemma i Sverige. Även om det är ett projekt som de själva har påbörjat måste de ha kollat upp 

med deskarna hemma i Sverige, det måste finnas ett intresse bland lyssnarna för ämnet. 

 

Det är sällan som redaktionerna säger nej till korrespondenterna när de presenterar sina 

förslag, främst på grund av att de då redan har tänkt igenom sina idéer. De presenterar inget 

förrän de vet att deras projektförslag är tillräckligt intressant för att det skall godkännas, och 

därefter så kan de börja arbeta med sina projekt, så länge det inte tar upp den tid som är avsatt 

för hemmaredaktionernas önskningar tillika beställningar. Men som det står skrivet i kapitel 

5.3  måste korrespondenterna utgå från de etiska regler som står föreskrivna för anställda vid 

Sveriges Radio, och det gäller särskilt eftersom det är i allmänhetens tjänst, Public Service, 

man arbetar i slutändan. 

 

”Vi är ju Public Service, det skall ha någon relevans, det skall säga något om det 

land man befinner sig i. Det skall vara sant och riktigt, det skall vara spännande 

och intressant naturligtvis. En bra story är ett måste, men jag menar, det får inte 

vara skvallermaterial eller något sådant där.” (Korrespondent 2) 

”Jag har ju ett uppdrag som för det första går ut på att leverera nyheter till Ekot, 

nästa steg av måsten är att jag måste leverera ett visst antal utrikesreportage till 

Studio Ett och P1 Morgon, och krönikor till P1 Morgon regelbundet. Det finns 

också en stående krönika tre gånger om året till Människor & Tro, 

livsåskådningsprogrammet, sen är det ju att God morgon Världen förväntar sig 

medverkan regelbundet men det finns inga tydliga beting. Det kan vara så att 

man kan vara med tre söndagar i rad, eller så kan jag vara bort i fem veckor. 

Men det är klart, om jag aldrig hördes i God morgon Världen så skulle snacket 

börja gå i korridorerna, någon skulle börja ringa och prata och så där.” 

(Korrespondent 6) 

 

5.5.1 INNEHÅLLET 
 

Trots det faktum att utrikeskorrespondenterna befinner sig långt borta från Sverige, betyder 

inte det att de kan göra inslag eller reportage om vad som helst. Det är fortfarande viktigt att 

lyssnaren på något sätt kan identifiera sig med det som sänds, såvida det inte är ett 

nyhetsinslag, vilka fungerar under andra regler. Samtidigt skall det vara intressant och 

fångande, eftersom ingen människa vill lyssna till något som är trist och helt utan djup.  

Därför anser många av korrespondenterna att, innehållet skall vara något som lyssnarna tar till 

sig, samt finner intressant och spännande att lyssna till. 

 

”Ett reportage, dvs. ett längre berättande inslag, bör innehålla något som 

engagerar, ett människoöde, eller något slags personporträtt. Det kan också vara 

en spännande skildring, att man får veta mer om ett speciellt ämne. Det är 

viktigt att ljudet också ger en känsla för platsen eller personen.”  

(Korrespondent 7) 

 



27 
 

”Det gäller att vara närvarande, att skapa bilder för lyssnaren och fånga 

stämningen på platsen. Att skapa en berättande stämning, att fånga atmosfären 

och livet runtomkring är minst lika viktigt som att leverera intressant innehåll. 

För jag menar, även om du har en oerhört intressant story så slår den inte lika 

högt om du har en berättande del, för att visa upp hur det är där man befinner 

sig. Det är lite som att man skall skapa en TV-bild, fast med hjälp av berättande 

och en del miljöljud.”(Korrespondent 5) 

 

Det är med andra ord korrespondentens uppdrag att, samtidigt som denne levererar ett 

intressant material, även ska skapa imaginära bilder för oss, där korrespondenten på något sätt 

lämnar en rapport om hur stämningen är runtomkring korrespondenten. Det behöver inte vara 

några starka ljudeffekter, eller något bakgrundsljud som etsar sig fast. Ibland är det de små 

detaljerna som räcker för att höja innehållet och stämningen i ett reportage, se exempel i 

kapitel 5.1.3. 

 

5.5.2 TABUBELAGDA ÄMNEN  
 

Men trots det faktum att utrikeskorrespondenterna kan föreslå, och till större del, få igenom 

sina förslag på produktioner finns det fortfarande vissa saker de måste ha i åtanke. Här i 

Sverige finns det ingen direkt rädsla eller tveksamhet kring att göra reportage om speciella 

ämnen, men på andra platser så kan det vara en högst reell situation. Oavsett om man befinner 

sig i Polen, Indien eller Zimbabwe finns det alltid ämnen som kan verka som tabubelagda. För 

en korrespondent vid Sveriges Radio så är inte det något som behöver stoppa dem från att 

producera ett sådant arbete, men det betyder inte att de kan åsidosätta det faktum att det inte 

alltid är helt riskfritt att göra så. 

 

”Ämnen som jag berättar om kan naturligtvis vara känsliga för landet ifråga, det 

kan ibland vara svårt att få ett visum som journalist. Det betyder då att man inte 

kan resa till landet för att rapportera och se med egna ögon vad som händer, och 

i andra länder här på kontinenten är media inte alltid välkomna utan måste de 

betala särskilda avgifter. Sedan så vill ju inte alltid ländernas ledningar att 

journalister ska berätta om känsliga saker, särskilt politik är ett ämne som många 

lägger locket på.” (Korrespondent 8) 

 

”Jag vet inga direkta ämnen som är strikt tabubelagda, men det finns ju dock 

vissa saker som jag var tvungen att tänka på. Ett exempel är då påven Johannes 

Paulus II levde, man skämtade aldrig om påven, det bara är så i katolska länder. 

Nu är ju Sverige inte ett katolskt land, så då kan man ju skämta om påven. Men 

här kan det ses som en dödssynd för många äldre personer, så det är väl något 

man måste tänka på när man arbetar med ett reportage som behandlar just 

religion, att man ska passa sig för att uttrycka sig negativt.” (Korrespondent 4) 
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5.6 ATT ARBETA I UTLANDET 
 

Att arbeta i ett främmande land kan vara spännande, fascinerande, upplevelserikt och på 

många sätt lärorikt, vilket också är en av anledningarna till varför många journalister ser 

jobbet som utrikeskorrespondent som ett framtidsjobb. Orsakerna till varför det är just så 

skiljer sig ofta åt, men det som enligt många av korrespondenterna är huvudorsaken till varför 

de vill jobba utomlands, är nyfikenhet och viljan att upptäcka nya platser och människor.  

Men samtidigt som det kan vara ett drömyrke för många är det sällan man tänker på de 

faktiska detaljerna, att man flyttar till ett land där ett helt annat system råder. Ett land som har 

sina egna traditioner, seder och politiska läge, och att jämföra det med sitt hemland kan vid en 

första anblick verkar tämligen överväldigande.  

 

”På många sätt är utrikesjournalistik det som man har för ögat när man vill bli 

journalist överhuvudtaget, man rör sig ute i världen, träffar intressanta 

människor och upplever sådant som man annars inte skulle få göra som 

journalist eller reporter i Sverige.” (Korrespondent 6) 

 

”Jag minns när jag flyttade hit, och skulle registrera mig hos myndigheterna. Det 

tog sådan tid att jag nästan tröttnade och ville strunta i det. Men jag lärde mig 

hantera systemet och nu klarar jag det bättre. Fast när det gäller de riktigt tunga 

byråkratiska sakerna brukar jag få hjälp av mina kollegor här på kontoret, mest 

på grund av att de känner till systemet bättre än vad jag någonsin kommer att 

göra.” (Korrespondent 1) 

 

5.6.1 KOMMA IN I VARDAGEN 
 

För en utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio gäller det att kunna stadga sig. Eftersom 

uppdragen i de flesta fall är tre alternativt fyra år långa, måste det finnas en säkerhet i 

vardagen som de kan stadga sig på. Oavsett om detta innebär att ha förståelse och kunskap i 

det lokala språket, till att lära sig hur man klarar av byråkratin eller liknande aspekter, är de 

alla vitala för att man som korrespondent skall kunna komma in i vardagslivet på sin 

stationeringsort, vare sig ifall det är Paris, Beijing eller New York. 

 

När man som korrespondent blir utstationerad på en ort så är det ofta en naturlig följd att 

dennes eventuella familj flyttar med. Detta är något som merparten av korrespondenterna vid 

Sveriges Radio har varit med om, och även det kan vara ett problem i sig. Med tanke på att 

det är en hel familj som skall flytta blir det genast mer komplicerat. Frågor som var barnen 

skall gå i skola, jobb för eventuell partner, språkkunnigheter och boende är vanliga frågor som 

dyker upp, men då Sveriges Radio har ramdokument för detta är det ofta inga akuta 

bekymmer. 

 

”Jag måste säga, att jag tycker mycket är annorlunda i ett annat land, men det 

behöver inte betyda att saker och ting är sämre för det. Man blir istället för 

öppen för att det kan fungera även på andra sätt än vad man är van vid 

hemifrån.” (Korrespondent 9) 
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”När jag först anlände hit så var jag ganska oerfaren, men jag lärde mig ganska 

snabbt. Det här med byråkrati och sådant var ett ganska intressant problem, 

eftersom det inte direkt fanns någon som visste allt, utan bara bollade mig 

vidare. Men ett av de mest humoristiska problemen var att hitta ett bra bageri, 

det fanns så otroligt många att välja bland.” (Korrespondent 7) 

 

”Ett klassiskt skräckexempel när det gäller mina upplevelser av byråkrati här i 

regionen är när det inte finns något svar på frågan. Utan det är så att; jag vill 

göra så här, och då mötas av svaret att det inte går. När man frågat om hjälp blir 

jag mest omkringskickad, eftersom ingen vill ta tag i mitt problem. Det blir lite 

av en Kafkaprocess, det blir väldigt Kafkaartat. Man tycker att man gör rätt, 

men så är det fel, och då för man om det på ett annat sätt, men då får man reda 

på att man har gjort fel igen.” (Korrespondent 1) 

 

5.6.2 ASSISTERANDE HJÄLP 
 

Många av korrespondenterna har egna assistenter eller kollegor som hjälper dem i deras 

vardag, eftersom många av dem säger att det alltid är bättre att ha en lokalt tillhörande 

assistent, då dessa i många fall hjälper till med och förstår byråkratin i landet. Givetvis finns 

det de som är utstationerade i länder som inte har något direkt krånglig eller opedagogisk 

byråkrati, men det händer att de har en assistent enbart för att denne kan hjälpa till att göra 

vardagen lättare. 

 

”Hade jag inte haft min assistent så vet jag inte hur jag skulle ha klarat av alla 

saker han gör, att faktiskt ha någon som hjälper mig är oerhört tacksamt.” 

(Korrespondent 1) 

 

5.6.3 TRAUMATISKA UPPLEVELSER 
 

Trots det faktum att det finns många problem, stora som små, och aspekter som kan försvåra 

arbetet för utrikeskorrespondenterna är det en överhängande positiv syn de har på sitt arbete. 

Främst beror det på att de får uppleva mycket, resa till platser man aldrig ens skulle kunna 

föreställa sig att man for till, men även de personliga kontakter de får med människorna de 

träffar på ute på sina resor. Att de får uppleva otroliga saker är en oskriven grundregel inom 

yrkeskåren, men det är inte bara glada och positiva saker de ser under sina resor, det kan vara 

fruktansvärda scener där människor och familjer fått sina liv splittrade. 

 

”Jag minns särskilt den gången då jag besökte en klinik för våldtagna kvinnor i 

östra delarna av landet, och sedan veckan efter mina intervjuer med HIV och 

Aidssmittade kvinnor. Båda dessa saker berörde mig så djupt och intensivt, att 

det i ärlighetens namn var svårt att jobba med reportagen efteråt. De säger att 

man måste försöka distansera sig från sånt, men det är inget jag tror på. För att 

kunna bli en bra reporter så tror jag att man måste förstå att man fortfarande är 

en människa med sina egna tankar och känslor.” (Korrespondent 9) 
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”… jag minns när jag vickade på Balkan under en sommar, det är något jag 

aldrig kommer glömma. Det var den där krigssommaren -99, när amerikanska 

styrkorna bombade Kosovo, och jag kom dit precis dagen efter att de hade slutat 

bomba. Det var en oerhört speciell och hjärtskärande syn, det brann överallt och 

överallt såg jag sprängda hus, sönderbombade väger och allt möjligt. Det var 

väldigt obehagligt med den jugoslaviska armen som var kvar där, och på 

kvällarna så söp de och sköt i luften, folket var skräckslaget för vad som skulle 

kunna hända.” (Korrespondent 2) 

”Vad skall man säga egentligen? Jag har sett sådant som jag önskar att jag aldrig 

sett, men plikten krävde att jag skulle göra mitt jobb, oavsett personliga tankar. 

Under mina år så har jag sett allt från massakern kring Himmelska Fridens torg, 

jag bevakade revolutionen i Indonesien i slutet av nittiotalet och jag bevittnade 

terrorn i Östtimor precis innan millennieskiftet.” (Korrespondent 5) 

Merparten av korrespondenterna vid Sveriges Radio anser att man som korrespondent alltid 

måste vara förberedd, att gå i tron att det inte finns hemskheter eller andra liknande händelser, 

är en sak som snabbt kommer att ge korrespondenten en lektion i att det faktiskt inträffar 

katastrofer. Om man befinner sig i ett land som på något sätt är involverad i en konflikt med 

ett annat land så skall man vara förberedd på att man kanske måste ta sig dit världens ögon 

inte är fokuserade. Man måste besitta viljan att berätta, att på något sätt låta världen ta del av 

det man själv upplever. 

 

Givetvis är jobbet som utrikeskorrespondent även en chans att få träffa fantastiska människor, 

att få ta del av deras berättelser. En av de viktigaste reglerna för en korrespondent är att det 

finns en anledning till varför man har en mun och två öron. Det gäller att lyssna noga, att låta 

dem berätta utan att komma med tvärfrågor som gör att en fantastisk berättelse kanske går 

förlorad. Det är också en vital skillnad jämfört med Sverige, eftersom hemma är det enklare 

att intervjua någon igen om man inte fick med alla frågor. Utomlands kan det vara svårt, 

särskilt om man befinner sig någonstans där det är en osäker atmosfär, vid exempelvis 

konfliktzoner. Därför är det oerhört viktigt att man låter källan berätta, eftersom att få höra ett 

reportage med en som blivit drabbad av exempelvis en väpnad konflikt, är ofta något som 

klassas som intressant, eftersom det faktiskt är en medmänniska som berättar om sitt livsöde. 

 

5.6.4 NATIONALITET SPELAR ROLL 
 

Att arbeta som korrespondent ute på fältet kan vara både enkelt och svårt, beroende på många 

olika faktorer. En av de mest intressanta är hur det kan vara en stor skillnad beroende på 

vilken nationalitet mediet och korrespondenten tillhör. Att komma från Sverige och SR ger 

sällan några problem för korrespondenterna, då Hannerz (2004) samt flertalet korrespondenter 

anser att Sverige har ett gott rykte. 

 

”Att vara svensk och komma från ett neutralt land, ett land som inte är med i NATO 

eller har något kolonialt förflutet gör det enklare. Ett land som delar ut Nobelpriser 

och mycket mer. Jag tycker man blir nästan alltid bra bemött och mottagen, jag har 

nästan aldrig blivit illa bemött för att jag är svensk.” (Korrespondent 3) 
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”… så måste jag faktiskt säga att Sveriges Radio verkar vara väldigt populärt hos 

folket här. Eller populärt och populärt, kanske vore det bättre att säga att vi bemöts 

väldigt bra i de flesta fall. Jag minns en gång när jag var ute i förorterna för ett 

reportage, och det som var väldigt roligt var att de hade en affisch på ABBA i en av de 

små affärerna. När jag presenterade mig så såg jag genast hur de började le och nynna 

på deras låtar.” (Korrespondent 4) 

 

5.6.5 KORRESPONDENTENS BEMÖTANDE 

 

Samtidigt som Sveriges Radio till större del får ett positivt bemötande, så gäller det hela tiden 

för korrespondenterna att visa respekt och artighet gentemot de personer de träffar på. 

Eftersom trovärdigheten är det Sveriges Radio lever på, så är det otroligt viktigt att de inte på 

något sätt beter sig oartigt eller respektlöst. Det spelar ingen roll om det är en minister i New 

York eller en bonde i Litauen som intervjuas, de är fortfarande lika mycket berättigade till 

artighet och respekt från den svenska korrespondenten.  

 

”Jag brukar alltid börja med att säga; Hej, jag är journalist och arbetar för Sveriges 

Radio, när jag träffar folk för första gången. Jag säger det i den ordningen, jag vill inte 

att det skall råda något tvivel om vem det är som närmar sig dem, på det sättet så tror 

jag att jag inger en känsla av artighet. För mig är det oerhört viktig att man är artig, 

och jag kan nog tala för hela yrkeskåren när jag säger att de håller med mig.” 

(Korrespondent 6) 

 

I princip handlar det mycket om att man som korrespondent skall bete sig artigt och visa 

respekt gentemot sina medmänniskor, oavsett vilken social status och position de innehar.  

Det handlar i slutändan om att korrespondenterna blir en slags representant för Sverige och 

Sveriges Radio, vilket därför kräver att man därefter handlar och reagerar på ett neutralt, men 

samtidigt artigt och respektfullt sätt. Att på något sätt handla annorlunda kan skada Sveriges 

såväl som Sveriges Radios rykte och anseende, och det är något som kan vara svårt att 

reparera när skadan väl är gjord. 
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5.7 KRIGSJOURNALISTIK 
 

Konflikter och krig är något som drabbar världen, även om det för oss hemma i Sverige inte 

påverkar oss direkt. Men eftersom Sveriges Radio har som uppdrag att leverera nyheter från 

hela världen, inklusive områden där det kan vara strider och konflikter, har korrespondenterna 

förpliktat sig till att ta dem dit tjänster kräver. Men trots att detta är något som Sveriges Radio 

har i uppdrag att göra finns det regler och etiska åtaganden som måste tas i beaktning innan ett 

reportage görs. 

 

Att rapportera från en konfliktzon kräver ett starkt engagemang från korrespondentens sida, 

eftersom läget aldrig kan anses vara hundra procent säkert. Skulle det nu visa sig att det blir 

en alltför stor kris, eller att den blossar upp, är det ytterst sällan som Sveriges Radio nekar 

korrespondenten en tillbakadragning från området. Även om bolaget skall samla in nyheter 

och sprida dessa, finns det ändå ett starkt säkerhetstänkt för korrespondenterna. 

 

En annan aspekt som korrespondenterna måste ha i åtanke, är att man skall vara restriktiv när 

det gäller att intervjua chockade, skadade eller sörjande personer. Då Sveriges Radio har som 

grundregel att respektera privatlivet så måste de se huruvida personerna är nödvändiga att 

använda som källor. Det är skrivet att korrespondenterna skall undvika att intervjua personer 

som kan vara i chock eller på annat sätt starkt känslomässigt berörda. Om korrespondenten 

fortfarande väljer att genomföra intervjun måste detta ske med stor omsorg. Vidare skall 

heller inte personen ifråga behöva svara på frågor som kommer att ge ett allmänt omdöme till 

svar, utan korrespondenten skall enbart hålla sig till frågor där personen får berätta vad den 

själv har varit med om. (SR 2009) 

 

Om en person, som saknar kunskap om det svenska språket, medverkar i ett sådant reportage 

är det av yttersta vikt att det som sägs på engelska eller annat främmande språk översätts eller 

sammanfattas i direkt anslutning till reportaget eller intervjun. Detta för att de som inte förstår 

utländska språk skall kunna följa samtalet och utan större problematik kunna förstå 

innebörden av det, tillika kunna tillgodogöra sig det som sägs. (SR 2009) 

 

5.7.1 ATT SKILDRA ETT KRIG 
 

Ett exempel på hur krigsjournalistik kan se ut står skrivet i Politkovskaja (2002), där hon som 

civil journalist utan större kunskap om just krigsjournalistik anländer till Tjetjenien, och kriget 

mellan de ryska federala trupperna och de tjetjenska rebellerna. Nu är hon visserligen varken 

svensk eller anställd vid Sveriges Radio, men det hon skriver går använda för att jämföra med 

korrespondenterna vid Sveriges Radio.  

 

Anna Politkovskaja var en av de fåtal journalister som tilläts resa genom Tjetjenien, men det 

som särskiljde henne från de andra var att hon inte var någon utpräglad krigsjournalist. 

I sin bok förklarar hon varför just hon sändes till det krigsdrabbade Tjetjenien, det behövdes 

någon som gav oberoende rapporter, som ej var skapade av Kreml. 

 

”... man skickade mig till Tjetjenien för att rapportera om händelserna. Men inte 

för att jag skulle vara någon krigskorrespondent eller är särskilt kunnig i militära 

frågor. Utan tvärtom för att jag är en typisk civilperson. Chefredaktörens idé var 

helt enkelt att jag som utpräglad civil person skulle ha lättare att förestå de 

umbärande som andra civila, befolkningen i tjetjenska byar och städer utsattes 

för till följd av det krig som de kastats in i.” (Politkovskaja 2002, s.23) 
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På det sätt hon beskriver människorna i Tjetjenien är mycket speciellt, det är då det märks att 

hon är där för att solidarisera sig med dem som blivit drabbade i kriget. Hon menar att hennes 

lojalitet inte ligger hos det ryska hemlandet, men samtidigt påpekar hon att det heller inte 

ligger hos de tjetjenska rebellerna. Genom att på så sätt distansera sig från eventuella agendor, 

lyckas hon komma så djupt in på människorna. 

 

Genom att ta tillvara på Politkovskajas sätt att rapportera från en krigszon, så kan en 

utrikeskorrespondent skapa produktioner som kommer människorna inpå bara livet, där de får 

chansen att berätta sin historia, vilket är ett grundkrav för modern krigsjournalistik. Men som 

det beskrivs i kapitel 5.2, är intresset för just den här delen av världen mycket lågt, vilket 

också kan ses som en av anledningarna till varför vi inte ser mer än ett fåtal produktioner av 

detta slag inom Sveriges Radio.  
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6. SLUTSATS 

 

Då återstår frågan, vad har jag kommit fram till under mitt arbete? Jag har i kapitel 2 skrivit 

att jag med mitt arbete vill jag utöka min kunskap gällande utrikeskorresponderingen som 

yrke. Huvudfrågan var främst hur dessa människor arbetar, och hur de anpassar sig till 

länderna de är stationerade i. Samtidigt ville jag också gå djupare i utrikeskorrespondenternas 

arbetssätt, jag ville få ett svar på frågor kring deras val av produktioner, men också vem som 

bestämmer vad som skall produceras. 

 

Detta tyder på att arbetet är menat att skänka kunskap till författaren om hur en 

utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio arbetar. Med tanke på det faktum att jag har 

intervjuat nio av totalt fjorton utrikekorrespondenter, och även utrikeschefen vid Sveriges 

Radio, samt genomfört en projektresa till Moskva där jag har följt och observerat 

korrespondenten Fredrik Wadström, anser jag att det är en rejäl grund som arbetet vilar på.  

Genom dessa intervjuer, samt projektresan till Moskva, har jag lyckats finna information och 

tolka den på ett sätt som har gett mig större kunskap inom det område jag ämnade skriva mitt 

examensarbete om.  

 

Att arbeta som en utrikeskorrespondent för Sveriges Radio är inget enkelt jobb, utan det krävs 

en person med ett starkt personligt tycke för att vilja upptäcka och berätta, eftersom det är just 

det som gör utrikesrapporteringen speciell. Samtidigt skall korrespondenten kunna arbeta 

under olika situationer, oavsett om det är en rapportring från ett EU-toppmöte från Bryssel, 

eller från en naturkatastrof i Haiti – det måste hela tiden finnas någon som är beredd att resa 

över land och rike för att kunna uppdatera oss hemma i Sverige om vad som sker ute i 

världen. 

 

Vidare måste en korrespondent vid Sveriges Radio hysa respekt och ett artigt bemötande mot 

alla personer som denne på något arbetar med, eftersom korrespondenten blir en slags 

representant för Sverige och Sveriges Radio. Genom att hålla sig neutral och fri från en 

agenda kan korrespondenten skapa de rätta förutsättningarna som krävs för att denne skall 

kunna arbeta på utlandsarenan. Men samtidigt som korrespondenten skall ta sig tid till att 

lyssna och forska i de olika projekt som pågår, skall även snäva deadlines och 

direktsändningar kunna genomföras. Att bli uppringd mitt i natten av Sveriges Radios olika 

redaktioner är något som korrespondenterna måste vänja sig vid, dock är det inte särskilt 

vanligt eftersom nyhetspubliceringen inte ligger på samma nivå som under dagen, och att det 

då är vanligare att det sparas till morgonsändningarna.  

 

Trots det faktum att det är utrikesrapportering som korrespondenterna arbetar med, så måste 

det de rapporterar ha någon koppling med Sverige – folket här hemma måste på något sätt 

kunna ta del av det som rapporteras. Därför är det viktigt att det som produceras knyter 

samman till något som vi kan relatera till här i Sverige, eftersom det annars bli svårtolkat och 

svårt att ta till sig av, särskilt om lyssnaren inte är insatt i det aktuella ämnet. 
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7. DISKUSSION & REFLEKTION 
 

Jag ser inga aspekter som jag hade kunnat göra direkt annorlunda för att få fram ett alternativt 

svar på min frågeställning, med tanke på att jag i nuläget anser mig ha svarat på den. Det jag 

önskar är att jag hade haft möjlighet att stanna en längre tid i Moskva för att kunna fortsätta 

min praktikperiod hos Wadström, men på grund av bland annat en närliggande deadline tillika 

ekonomisk faktor så var min resa begränsad till två veckors tid. Dock hann jag få insyn i hans 

arbetsdag och förståelse för yrkesgruppen, och samtidigt själv få uppleva hur det kan vara att 

arbeta som en utrikeskorrespondent. 

 

Det finns alltid flertalet alternativ när något skall göras annorlunda, men för den sakens skulle 

är det inte säkert att dessa skulle leda till ett arbete av högre kvalitativ standard. Då mitt arbete 

behandlar utrikeskorrespondenter och deras arbetssätt, så var det i princip orimligt att 

genomföra arbetet utan att vara på plats och själv få arbeta som en korrespondent. I början 

fanns det en risk för att arbetet skulle stagnera, eftersom de korrespondenter jag kontaktade, 

inte ansåg sig ha tillräckligt med tid över till att ta sig an en praktikant. Det jag då tänkte var 

att arbetet inte skulle ge samma tyngd till ämnet om en sådan resa inte gick att genomföra, 

men eftersom jag nu reste till Moskva försvann det problemet. 

 

Dock har det inte varit någon drömsituation där alla problem har löst sig och allt har blivit mg 

serverat på ett silverfat. I många av fallen där jag velat göra olika gestaltande produktioner har 

alltid något hinder funnits i vägen, och det har ofta lett till att jag behövt tänka om, alternativt 

välja ett nytt ämne. Detta hade jag dock blivit förvarnad om, men det kunde ibland kännas 

retfullt att det inte alltid gick att genomföra de olika idéerna. Men samtidigt fanns det andra 

ljuspunkter, exempelvis att jag bodde på ett vandrarhem där jag träffade på nya personer och 

upplevde händelser tillsammans med dem som jag mig inspiration till gestaltande arbeten. 

 

Något som också gav mig chansen att pröva på rollen som korrespondent var när den 

isländska vulkanen Eyjafjallajökull hade utbrott. Detta ledde till att flygplatserna i Moskva 

stängdes, och många turister blev fast i Ryssland. Genom att agera snabbt, lyckades jag 

intervjua ett flertal av dem som var tvungna att stanna på vandrarhemmet jag bodde på, och på 

så vis lära mig arbeta snabbt och egentänkande, några av egenskaperna som krävs för att bli 

och vara en utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio.  

 

Vidare har även funderingar kring de intervjuer jag gjorde kommit upp, gällande sättet att 

intervjua dem på. Då det av förklarliga skäl inte gick att intervjua alla korrespondenter per 

telefon fick jag använda mig av e-post, men det jag märkt är att svaren från 

telefonintervjuerna blev mer personliga och berättande än de per e-post. Dock fanns det 

korrespondenter som gav långa och berättande svar, medan vissa andra gick rakt mer på fakta 

och innehåll, snarare än deras egna personliga tankar. Eftersom det heller inte gick ut att 

förutse vad korrespondenterna skulle svara i sina e-postmeddelanden fick jag först tolka deras 

svar, och sedan återkomma med följdfrågor. Hade det gjorts per telefon hade det varit 

betydligt enklare, samt att jag troligtvis hade fått djupare svar, men det var inte alltid möjligt 

att genomföra mina intervjuer per telefon. 
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Jag hade hoppats på att få fler intervjuer per telefon än vad som blev fallet, eftersom det 

skulle ha gett mig en chans att skapa en kontakt med korrespondenterna – och på så sätt 

kunnat utveckla intervjuerna till något djupare och mer specifikt än vad som kan göras via e-

post. Nu trodde jag förvisso inte att alla skulle ha möjlighet att ställa upp på en 

telefonintervju, men sett ur det stora hela trodde jag dock att fler än två korrespondenter 

skulle ha tid för denna intervjumetod. Visserligen har nio av korrespondenterna svarat, vilket 

är en stor del av korrespondentstyrkan vid Sveriges Radio, men jag hade samtidigt önskar fler 

svar.  

 

Det jag också har funderat på, är det faktum att merparten av korrespondenterna verkar ha 

svårigheter med att anamma de moderna medierna i sin nyhetsrapportering. Trots att det är 

något av en grundpelare, medger de flesta av korrespondenterna att de sällan fotograferar, och 

att de vid få tillfället uppdaterar sin utrikesblogg på Sveriges Radios hemsida. Enligt min egen 

uppfattning, baserad på deras utsagor i frågan, är det främst medievanorna som är det främsta 

skälet, snarare än åldern. De må inte ha haft samma tekniska uppväxt som dagens ungdom 

och unga vuxna, men å andra sidan handlar det egentligen om att anpassa sig till den rådande 

situationen.  

 

Jag vill påstå att framtidens korrespondenter, som har lärt sig ta an och utnyttja de moderna 

medierna, kommer att bidra med nya tankegångar och en annan inställning än deras 

föregångare. Då det blir allt viktigare med en välfylld hemsida, kommer de framtida 

korrespondenterna behöva blir mer aktiva i sitt bloggande och fotograferande, men huruvida 

de kommer ta sig an att exempelvis producera små filmklipp och använda sig av den 

internetbaserade mikrobloggtjänsten Twitter återstår att se.  

 

För att återkoppla till min frågeställning, ”hur arbetar en utrikeskorrespondent vid Sveriges 

Radio, och vilka rättig- och skyldigheter har korrespondenterna gentemot arbetsgivaren”, 

anser jag att den har blivit besvarad i ett flertal aspekter. Genom att använda mig av olika 

teman har frågan analyserats och delats upp för att skapa en översikt, och samtidigt bidra till 

ett bättre helhetsintryck. Då min primärfråga har blivit besvarad genom ett flertal aspekter, 

återstår också följdfrågan gällande rättig- och skyldigheter korrespondenten har.  

För att få ett perspektiv på den frågan, valde jag att kontakta Sveriges Radios juridiska 

avdelning för att få tillgång till bland annat Public Service handboken, men också information 

om exempelvis traktamenten vid resor. 

 

Samtidigt som det har varit en frågeställning där det finns mycket skrivet i ämnet, har det hela 

tiden varit en vital fråga att få svar från korrespondenterna vid Sveriges Radio, eftersom de är 

personerna vars yrkes jag har valt att forska om. Frågan hade kunnat ”hur arbetar en 

utrikeskorrespondent” istället för den gällande, men det hade snarare gjort det till ett alltför 

vitt ämne, där det hade blivit svårt att göra rimliga avvägningar. Genom att smalna av ämnet 

till den gällande frågeställningen, blev det möjligt att genomföra arbetet med en slags gräns 

för vad som kan påstås vara vitalt för arbetet, och för vad som kan påstås vara överflödigt. 

Men min frågeställning har också ibland fungerat som en slags osynlig barriär, som stoppat 

mig, när jag ibland har hittat vissa aspekter som jag själv funnit intressanta, men som inte 

skulle ha bidragit till ett bättre arbete, utan snarare ha varit intressant utfyllnadstext. 
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Men nu när resan är genomförd, och mina tankar har hunnit samla sig, har det kommit till 

punkten då jag skall föra fram och reflektera dem. Vad var det jag fick ut av min resa, och på 

vilket sätt har den påverkat mitt arbete? Vad jag har upplevt och varit med om går att läsa i 

bilaga 3, men den behandlar arbetet på ett mer lättsamt sätt, snarare än reflekterande. 

 

Jag vill först och främst behandla aspekten observationer - vad såg, upplevde och lärde jag 

mig under resan till Moskva? Med detta menar jag då det Fredrik Wadström gjorde, hur han 

arbetade och på de uppdrag vi var iväg på. På grund av sekretess, önskad från Sveriges Radio, 

kan jag inte nämna några enskilda händelser, men jag kan dock berätta om vad jag har 

kommit fram till. Det som har märkts av extra tydligt är det faktum att korrespondenterna 

verkar vara sådana människor som har långa och ofta stressiga arbetsdagar. Då dagarna i 

Moskva började tidigt och höll på sent inpå eftermiddagarna, och ibland kvällarna, känns det 

som att de verkligen arbetar hårt. Det är även något som jag själv märkte, då jag hade för 

avsikt att producera mina gestaltande delar i arbetet under min tid i Moskva, men efter 

ungefär en vecka insåg jag att det inte skulle finnas någon möjlighet till detta.  

 

Eftersom arbetet behandlar just utrikeskorrespondenter vid Sveriges Radio, var jag medveten 

från början att det skulle krävas att jag på något sätt följde och observerade en korrespondent 

ute på fältet, snarare än att enbart tolka intervjusvar. I och med att jag följde Wadström i 

Moskva har den punkten klarats av, men observationssituationen hade kunnat vara bättre om 

jag befunnit mig med en korrespondent vars språk jag förstår och talar, exempelvis engelska 

eller tyska. Men då detta inte var möjligt var jag tvungen att anpassa mig till situationen.  

 

Då det också föreligger en slags misstro mot journalister i allmänhet i Ryssland, var jag 

tvungen att inte på något sätt riskera att påverka situationerna där jag observerade Wadström i 

hans arbete. Genom att hålla mig på avstånd och enbart observera och analysera, för att sedan 

i efterhand teckna ned mina tankar och intryck, lyckades jag hålla en neutral position.  

Då jag inte talar flytande ryska, fick jag helt enkelt fråga Wadström i efterhand om vilka 

frågor som ställts och vilka svar som givits. På så sätt kunde jag knyta de tankar och intryck 

jag fått under observationen till ett specifikt ämne, för att sedan kunna analysera detta ur ett 

större perspektiv. 

 

Då jag ofta tillbringade stora delar av min tid tillsammans med Wadström eller ute i Moskva 

på intervjuer eller liknande, fanns det sällan någon större kraft eller tid kvar på kvällarna till 

att producera något material. Då jag nämnde detta för Wadström förstod han mig, han menade 

att under resor eller liknande sällan hade den tid eller kraft han behövde för att kunna arbeta 

dygnet runt. I fall som dessa är det vanligt att han då brukade grovproducera sitt material på 

plats, med vilket han menar är att han lyssnar igenom sitt material och väljer ut sådant som 

han har användning för. Det är också vanligt att han producerade under hemresorna till 

Moskva, eftersom det då är mer passande i och med att han inte behöver vara ute på fältet och 

arbeta. Med denna kunskap och rådgivning i tankarna valde jag att grovproducera på plats, 

och sedan färdigställa de gestaltande produktionerna när jag återvänt till Sverige. 

 

En annan aspekt som slog mig var det faktum att Ryssland är ett land, där det enligt 

Wadström, går tretton byråkrater på dussinet. Ett exempel på detta är när jag besökte MGU, 

Moskvas största universitet, för att intervjua en klass som studerar svenska. Eftersom jag 

enbart var besökande var jag tvungen att först ha en av studenterna som eskort till receptionen 

där jag skulle visa upp mitt pass för att få tillstånd att besöka skolan. När vi sedan skulle gå 

vidare var jag tvungen att visa upp pass samt lämna ifrån mig det nyss mottagna tillståndet till 

vakten som satt vid inpasseringsgrinden.  
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Att jag sedan lyckades ta med mig utrustningen in i skolbyggnaden beror på att jag valde att 

använda en ryggsäck snarare än utrustningsväskan, eftersom jag fick senare reda på att skolan 

har en policy som förbjuder utomstående fotografering och liknande, såvida ett dokument från 

universitetets ledning inte har erhållits. Då det hela hade planerats under en kort tidsperiod, så 

hade jag inte haft tillfälle, eller tid nog, att hinna skaffa ett sådant dokument. Hade de 

upptäckt vad jag gjorde hade det resulterat i att jag blivit portad från skolområdet, vilket hade 

försvårat mitt uppdrag på flertalet punkter. 

 

Den ryska byråkratin är enligt Wadström något av ett problem för korrespondenter i landet, 

vilket är en av anledningarna till varför han har en kollega och en hjälpreda som assisterar 

honom i hans dagliga arbete. Men förutom att hjälpa honom med den ryska byråkratin 

fungerar de även som tolkar när han själv inte förstår allt, men även för att han skall ha någon 

att bolla sina idéer mot. Samtidigt medger Wadström att de har enklare att hitta rätt personer 

eller liknande som skall medverka i hans produktioner, eftersom han menar att det fortfarande 

existerar en slags misstänksamhet gentemot utlänningar, speciellt utländska journalister. 

 

När der gäller vad jag själv har fått ut av min resa till Moskva, så är det främst intryck och 

upplevelser som jag fått med mig. Givetvis är det mycket lärdom och kunskap som jag har 

tagit upp från min tid med Wadström, men det är möten med nya människor, att resa till en 

plats jag aldrig varit på och uppleva nya saker som är en lockande del för mig när det gäller 

strävandet mot att i framtiden arbeta som utrikeskorrespondent. Genom denna resa har alla 

dessa aspekter varit en stor del, och det är något som väger minst lika mycket som att få följa 

och arbeta tillsammans med en korrespondent vid Sveriges Radio. Samtidigt har den tid jag 

följt Wadström givit mig värdefulla inblickar i hur arbetssituationen för en korrespondent ser 

ut, och denna kunskap har jag sedan involverat i arbetet tillsammans med de svar jag mottagit 

från de resterande korrespondenterna som har medverkat. 
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BILAGA 1. INTERVJUFRÅGOR 
 

Nedan skrivna frågor användes som grund när intervjuerna med korrespondenterna 

genomfördes, dock tillkom olika följdfrågor, men då dessa varierade från intervju till intervju 

kommer dessa ej tas med.  

 

 Vad har du för utbildning? 

 Under hur lång tid har du arbetat för SR? 

 Hur kommer det sig att du blev just utrikeskorrespondent? 

 Hur lång tid har du varit stationerad där du befinner dig idag? 

 Har du varit stationerad på någon annan plats i världen? 

 Vad är det bästa alt. vad finns det för fördelar med att vara korrespondent åt SR? 

 Finns det något som inte är lika fördelsaktigt, d.v.s. finns det någon baksida av 

medaljen? 

 Vem eller vilka är det som bestämmer vad som skall produceras? 

 Kan du som korrespondent föreslå produktioner för redaktionerna hemma i Sverige för 

att sedan få arbeta med just dessa? 

 Vad anser du vara viktigt för att ett reportage skall väcka intresse och fånga lyssnaren? 

 Vilken är den viktigaste redaktionen för utrikeskorrespondenterna? 

 Hur stor frihet har en korrespondent gällande produktioner av egna inslag, d.v.s. 

sådant som redaktionerna hemma i Sverige inte har beställt ännu? 

 Vad bör man tänka när man själv väljer ett ämne att göra ett reportage om?  

 Finns det ämnen i det land du är stationerad i som kan vara känsligt att berätta om i ett 

reportage? 

 Vad anser du om krigsjournalistik? 

 Hur många länder har du i ditt bevakningsområde? 

 Hur ser en normal dag ut för en utrikeskorrespondent? 

 Hur ser samarbetet med deskarna hemma i Sverige ut? 

 På vilket sätt har du anammat de moderna medierna i din nyhetsbevakning? 

Exempelvis fotografering, internetpublicering m.m. 

 Finns det någon händelse du minns extra väl under din tid som utrikeskorrespondent? 

 Hur tror du folket hemma i Sverige uppfattar de nyheter och inslag som kommer från 

dig och dina bevakningsländer? 

 Anser du, att det lands seder, traditioner och politiska läge, som du är stationerad i har 

influerat dig i din nyhetsrapportering? 

 Hur var det att bli utstationerad på en helt annan plats i världen än man troligtvis har 

växt upp i? 

 Vilka svårigheter fanns det i början av ditt uppdrag som utrikeskorrespondent? 

 Hur ser lokalinvånarna på dig som utländsk reporter? Hur brukar du bli bemött? 

 Vad krävs det för att man skall bli en duktig utrikeskorrespondent? 

 Vilka egenskaper bör man ha och alt. eller drivas av? 

 Händer det att SR ringer och säger ”Nu har det hänt något, vi behöver ett inslag 

snabbt” eller liknande? 

 Som utrikeskorrespondent, jobbar man ensam eller är det vanligt att man är ett lag 

eller team som arbetar tillsammans? 

 Hur är det att arbeta som utrikeskorrespondent i enlighet med SR:s etiska regler och 

policy? 
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BILAGA 2. GESTALTANDE PRODUKTIONER 
 

Samtliga gestaltande produktioner finns tillgängliga på en fysisk CD-skriva, och denna finns 

på biblioteket vid MME för genomlyssning. Nedan följer en sammanfattning av de inslag som 

jag har valt att lämna in för allmän tillgänglighet. 

 

Produktion 1: Nyhetsinslag för Ekot 

 

Detta är ett nyhetsinslag som kan sändas i en av de längre Ekosändningarna, och detta inslag 

behandlar händelserna kring utbrottet av den isländska vulkanen Eyjafjallajökull.  

Inslaget inleds med en prata, där jag förklarar situationen kring luftfartsproblemen i Europa. 

Vidare har jag med korta klipp från en engelsman som blivit drabbad av det hela, och därför 

är fast i Ryssland med ett visum som snart går ut. Ännu ett citat från engelsmannen om att de 

har stora problem med att få hjälp med att skaffa nya visum, och inslaget avslutas med att jag 

förklarar att de olika möjligheterna att resa ur Ryssland snabbt blir fullbokade. Som sig bör 

när det gäller utrikesrapporteringen avslutar jag med mitt namn och namnet på orten jag 

rapporterar ifrån, i detta fall – Fredrik Bogar, Moskva. 

 

Produktion 2: Inslag för P3 Planet 

 

Då P3 Planet är ett reseprogram med främst en publik i tonåren och unga vuxna, har inslaget 

ljudklipp och text skriven med en viss humor i grunden. Det är menat att vara ett program där 

korrespondenterna skall vara personliga i sina inslag, men samtidigt kan man ta upp i princip 

vad som helst så länge det är ett bra inslag och inte bryter mor de etiska regler som finns vid 

Sveriges Radio. Jag har i mitt inslag valt att dra några kontraster, från finkultur till 

nattklubbar, jag för fram att Moskva är ett spännande och intressant resmål. Samtidigt som jag 

tar upp konstrasterna, nämner jag även några av de mest kända platserna i Moskva – Kreml, 

Röda Torget, Lenins mausoleum och Vasilijkatedralen. I arbetet har jag använt mig av olika 

musikklipp och ljudeffekter, detta för att förstärka känslan av vad som sägs i inslaget. Även 

här skall reportaget avslutas med namn och ort, men då detta är ett program med humor, samt 

att det är för yngre publik, har jag valt ett lättsammare sätt av avsluta inslaget – Det här är 

Fredrik Bogar, ifrån ett stort rött torg i Moskva, för P3 Planet. 

 

Produktion 3: Reportage i P4-format 

 

Detta inslag är mer av ett reportage, då jag har med två olika personer, en ung student och en 

äldre person, och det jag ämnar framföra i reportaget är en jämförelse mellan då och nu. 

De ämnen jag har valt att jämföra är kultur och utbildning, eftersom den äldre växte upp i 

Moskva under Sovjettiden, vilket ger en intressant bild. Jag jämför sedan dessa mot varandra 

för att få fram hur saker och ting har förändrats sedan Sovjets fall, då det är intressanta 

aspekter som tas upp. Det går att höra hur den äldre personen har upplevt alla de stadier som 

Ryssland har genomgått under tidens gång, medan den yngre studenten berättar om de krav 

som idag existerar för studenter vid ett högre läroverk i Ryssland. Samtidigt som det finns 

totala skillnader i deras upplevelser, finns det ändå aspekter som knyter dem samman. 

Språket i reportaget är svenska och engelska, detta på grund av att den unga studenten läser 

svenska, och den äldre gärna ville använda sig av engelska. Trots att det inte förekommer 

någon ryska, håller reportaget en god nivå gällande innehåll och kvalité.  
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BILAGA 3. BLOGGINLÄGG – EN RESA TILL MOSKVA 
Observera att samtliga bilder och kommentarer är exkluderade i arkivversionen.  

 

Inlägg 1: Utrikesjournalistik - ett examensarbete 
 

Innan jag börjar skriva om mina förberedelser inför resan till Moskva vill jag berätta om 

ämnet jag kommer att behandla i mitt examensarbete vid Radioproduktionslinjen vid Luleå 

Tekniska Universitet.  

 

Med mitt arbete så vill jag utöka min kunskap gällande utrikeskorrespondenten som yrke. 

Hur arbetar dessa människor, och hur har de anpassat sig till de olika delarna av världen som 

de är stationerade i? Det finns så mycket som man kan lära sig av dessa människor som 

dagligen arbetar för att hålla oss i Sverige uppdaterade om vad som sker ute i världen. På sikt 

så är detta arbete menat att leda mig in på utrikesjournalistikens vägskäl, eftersom det är något 

jag har stor respekt tillika intresse för.  

 

Att en dag kunna vara den som rapporterar ifrån Washington D.C eller Moskva, att få vara 

den som förser folket med nyheter, reportage och fakta ifrån ett eller flera stationeringsländer. 

Jag vill i mitt arbete gå djupare i utrikeskorrespondenternas arbetssätt, hur och varför 

producerar de på det sätt de gör? Vilka bestämmer vad som skall produceras och hur stor 

frihet har korrespondenterna att själva välja ämnen? Genom att forska i detta ämne, och 

samtidigt upplysa mig själv och andra, anser jag att det skulle kunna väcka ett större intresse 

för just utrikesjournalistik, men samtidigt för människorna bakom rapporteringen. Det finns 

mycket skrivet om just utrikesjournalistik i sig, men det finns inte lika mycket skrivet om 

själva skapandet av nyheterna. 

 

Eftersom det är ju trots allt någon som gör alla intervjuer, någon som faktiskt spelar in 

bakgrundsljud och i slutändan levererar ett färdigt resultat. Det är inget som görs utav sig 

själv, utan det är hårt arbetande människor som gör det för oss. För oss som vill veta vad som 

händer ute i världen. Genom att göra detta arbete så anser jag mig också skänka en slags 

rättvisa mot dem som gör oss dessa tjänster, mot dem som talar om för oss vad som sker i ute 

i världen där vi själva inte har möjlighet att följa nyhetsflödet. 

 

Det är därför jag har valt att resa iväg till Moskva, för att själv få uppleva yrket som 

utrikeskorrespondent vid SR. Att det blev Moskva är för mig oerhört spännande, då jag 

tidigare har varit i Ryssland (Murmansk, maj -09) så har jag en viss kunskap om att vistas i 

landet. I Moskva kommer jag vara under två veckors tid för att arbeta tillsammans med SR-

korren Fredrik Wadström, där jag kommer följa honom i hans arbete. Jag kommer även att 

arbeta med mina egna projekt, som skall bli kompletterande tillika gestaltande delar i mitt 

examensarbete. 

 

Tills nästa gång, 
 

Fredrik 
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Inlägg 2: En tankeställare 
 

Innan jag börjar mitt inlägg så vill jag först rikta uppmärksamheten mot den tragedi som 

nyligen inträffade i staden jag skall resa till. I vad som sägs vara två självmordsattentat 

omkom minst 38 människor och ett 60-tal skadades. Dåden chockade Moskva och hela 

Ryssland, och deras premiärminister Vladimir Putin lovade hårda tag mot de ansvariga.  

 

I en TV-sänd intervju så lovade han att de skyldiga skulle "krossas", och att skärpt säkerhet 

skulle införas vid gränserna och i Moskva. Detta är det blodigaste dåd på länge som har 

drabbat Ryssland, och särskilt Moskva som tidigare har varit tämligen skonat från liknande 

attacker under det senaste decenniet. Jag anser därför att vi bör skänka en tanke till dem som 

förlorade livet i detta dåd. Om man kunde skänka en tanke för dem som omkom i WTC-

attacken (11 september -01), så bör man även kunna göra det för dem som förlorade livet i 

Moskva.  

 

Här kan vi även urskönja ett problem inom utrikesjournalistiken. Rent allmänt så är folk 

mest intresserade av nyheter och händelser som sker i USA och Mellanöstern. Östeuropa, 

Ryssland inkluderat, är det sämre intresse för, vilket är statistiskt fastlagt. Detta enligt 

personal vid SR. Varför är det så? Varför skall vi enbart bry oss om vad som drabbar "det 

stora landet i väst" eller vad som sker mellan länderna i Mellanöstern? Givetvis är inte det 

oviktigt, men det fick så mycket mer utanför dessa bubblor. Så jag vill även ber er att fånga 

det intressanta, lyssna till vad som sägs och sker i världens alla hörn. Vi kan inte leva i en 

evighet där vi förnekar vad som sker i länderna vi "inte bryr oss om" eller inte anser vara 

"tillräckligt intressanta". Jag kände att det var dags att uppmärksamma detta, tillika skänka en 

tanke till dem som omkom i dådet. 

 

Men om vi återgår, bryskt eller ej, till det ämne jag hade planer att behandla idag så är det nu 

bara två veckor tills jag reser till Moskva. När jag hörde om detta dåd så dröjde det inte länge 

innan vänner och andra bekanta hörde av sig och bad mig vara försiktig. Lite skämtsamt sade 

någon att jag skulle försöka undvika "stora folksamlingar". Mitt svar blev att jag skulle vara 

försiktig, givetvis, men att undvika stora folksamlingar i en huvudstad med ca 12 miljoner 

invånare kan det vara lite svårare med. Det jag dock troligtvis kommer att bli medveten om är 

den ökade säkerheten vid flygplatserna och runt om i staden.  

 

Om vi sedan ser till hur jag står i mitt arbete gällande resan till Moskva så är det mesta 

klart och förberett. Boende och flygresa har varit bokande sedan början av februari, och pass, 

visum och alla dokument är skaffade. Det som nu återstår är att planera in de dagar jag har i 

Moskva för att få ett så effektivt och smidigt arbete som möjligt, men det måste även finnas 

tid för mig själv. När jag väl får chansen att besöka staden jag länge haft planer på att besöka 

så vill jag inte missa att uppleva Moskva. Allt från den ståtliga Vasilijkatedralen till en 

promenad i Gorkijparken. Det jag fått lära mig är att i Moskva hinner man bara med en sak 

om dagen (enligt en kollega till F. Wadström, SR-korre i Moskva), och därför jag planera in 

mina dagar med detta i åtanke. Skulle någon inte dyka upp till en intervju eller liknande så 

måste det finnas utrymme till att göra det någon annan dag. 
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Men i övrigt så är det tämligen färdigplanerat, och på torsdag skall jag upp till Luleå för att 

hämta ut rysk valuta inför min resa. Jag har haft tankar kring huruvida jag skall ta med mig 

hårdvaluta (ex. Euro eller US-Dollar) utöver mina Rubel, men då jag klarade mig utan 

hårdvaluta sist jag var i Ryssland (Murmansk, maj -09) så anser jag mig inte behöva det nu 

heller. Dessutom, skulle det nu av någon anledning behövas så finns det alltid respektabla 

banker och växlingskontor i Moskva som jag kan använda mig av. 

 

Jag har även dammat av mina studiedokument från snabb-kursen i ryska som vi hade före 

fjolårets resa till Murmansk, så nu blir det till att studera det kyrilliska alfabetet igen. Trots att 

det har varit ytterst lite använt sedan sist så ligger det kvar i sinnet, även om jag det krävs lite 

övning. För visst kan det vara en fördel att kunna de vanligaste fraserna, men även att kunna 

tolka vad som står i exempelvis menyer och tunnelbanestationer. Allt för att göra livet lite 

smidigare och lättare, när man tar sig fram ensam i Moskvas pulserande stadsliv. 

 

Tills nästa gång, 
 

Fredrik 

 

Inlägg 3: Att kunna planera sin resa 
 

När jag skriver detta så inser jag att det nu bara är en vecka som återstår tills jag lämnar 

Sverige för att resa till Moskva. Hittills har jag inte riktigt insett att det faktiskt kommer 

hända, men nu när det är så nära förestående blir det helt plötsligt verkligt. Jag har aldrig varit 

nervös eller fundersam inför mina resor, men nu när det faktiskt hänger så mycket på den är 

situationen annorlunda. Det skall till att erkännas, jag känner faktiskt att ett uns av nervositet 

ligger någonstans i bakhuvudet, men jag anser att det till viss kan hjälpa mig i mitt arbete. 

 

"Högmod går före fall" lyder det gamla ordspråket, och enligt mig är det bättre att vara en 

aning spänd och förväntansfull inför ett arbete, snarare än att tro sig vara totalt överlägsen mot 

allt och alla. Genom att hela tiden hålla sig på jorden, och genom att göra sitt bästa tillika det 

bästa av situationen, så vill jag tro att det borde gå vägen. Om nu fallet inte bli så, är det trots 

allt inte en katastrof, utan något som man kan finna lärdom i. Det finns egentligen inget som 

heter misslyckanden, det finns chanser till förbättringar och att göra om det på ett lyckat sätt. 

Vi kan alla lära av våra misstag, ingen är ofelbar och det är trots allt mänskligt att ibland göra 

fel. Dock har jag inte för avsikt att misslyckas med mitt arbete, det är i mina tankar något som 

skall lägga grunden till min väg som blivande utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio. Det 

må låta djärvt, men det är trots allt skillnad på egna mål i livet och att vara högmodig. 

 

Om vi nu ser till den stundande resan så har jag tidigare skrivit att det mesta är förberett, men 

det jag har upptäckt under de senaste dagarna är att det finns så oerhört mycket mer som 

måste planeras in. Boende, resor och dokument är självklara saker, men det är de övriga 

aspekterna som måste tas i åtanke. Som ett bra exempel kan vi nämna en av de mest vitala 

punkterna: planeringen.  
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Utan att planera sitt arbete så löper det stor risk att gå i stöpet, och eftersom jag nu tillika skall 

resa till Moskva så är det oerhört viktigt att vad jag planerar in vad som skall göra och när det 

skall göras. Med tanke på att personer som talar svenska i staden är principiellt obefintliga, 

och att engelskan inte har nått ett större genombrott ännu, så blir det genast mycket viktigare 

att det är välplanerat. detaljer som att veta vem man behöver intervjua, var denne finns och 

när intervjun kan göras är tämligen banala i Sverige, men i Moskva är läget så mycket 

annorlunda. Den säkerhet och beslutsamhet man besitter får sig en törn, särskilt när man står 

där och funderar på Röda Torget. 

 

När det gäller de gestaltande arbeten jag har för avsikt att producera, som komplement till 

min vetenskapliga uppsats, så har jag valt att dela upp dem i olika kategorier. Då jag är 

medveten om att jag inte kommer ha tid till att genomföra alltför stora projekt så planerar jag 

ett flertal mindre arbeten, alla med olika inriktningar. Då en utrikeskorrespondent vid 

Sveriges Radio inte arbetar uteslutande med nyheterna, Ekot som primär beställare, så är min 

tanke att göra olika inslag för olika redaktioner eller program. Min tanke är då att jag skall 

göra ett reportage för exempelvis P3 Planet, men även ett i P4-format, för att kunna tilltala en 

äldre lyssnarpublik. Men eftersom just Ekot är utrikeskorrespondenternas främsta beställare, 

så har jag även för avsikt att producera ett nyhetsinslag i just tidigare nämnda format. 

 

Vidare så skall det även kompletteras med bilder och fotografier från resans gång, och 

tillsammans så skapar de fantasifulla situationer, inre sinnesbilder och intressanta 

kombinationer. Huruvida jag kommer finna tid till att producera det under min vistelse i 

Moskva är oklart, men eftersom jag kommer ha tillgång till mitt ljudande material tillika som 

mina bilder även efter resans gång, så finns det möjligheter att producera just ett sådant ljud- 

och bildkollage hemma i Sverige. 

 

Om vi sedan ser till en annan av de övriga aspekterna, så finner vi det faktum att Ryssland 

använder sig av det kyrilliska alfabetet, ett som skiljer sig enormt gentemot det latinska som 

de flesta av oss är vana vid. Då engelskan inte har fått någon allmän bredd i Ryssland så kan 

det vara en grundläggande kunskap att kunna tolka och tyda det kyrilliska alfabetet. Genom 

att ha en viss förståelse för det så öppnar det upp och förenklar många situationer, oavsett om 

det är att beställa in en kopp kaffe eller kunna utläsa stationsnamnen i tunnelbanan. Att kunna 

ett lättare vardagstal, även om det enbart är att kunna hälsa och fråga hur någon mår, är mer 

uppskattat än att inte ens försöka. Genom att göra det så blir man ofta bättre mottagen, än om 

man enbart går direkt på att använda sig av det engelska språket. 

 

Då jag, som jag tidigare har nämnt, besitter en del kunskaper i det ryska språket sedan min 

tidigare resa till Ryssland, så har jag en grund att stå på i den punkten. Dock är de högst 

grundläggande, vilket är anledningen till varför jag ämnar studera de dokument vi mottog i 

den korta ryskakurs vi gick ifjol innan resan till Murmansk. Med hjälp av dessa dokument, 

samt av tidigare kunskaper, så anser jag mig kunna ha tillräcklig lärdom i det ryska språket för 

att klara av enklare vardagssituationer. Men som jag nämnde tidigare, alla kunskaper om det 

lokala språket är bättre än inga alls, eftersom det är lättare att få en förståelse för alla små ting 

i vardagen på det sättet. 

 

Tills nästa gång, 
 

Fredrik 
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Inlägg 4: Från Pitebo till Moskovit 
 

Efter vad som har känts som en lång tids väntan så har dagen kommit, då jag reser till Moskva 

för att genomföra den gestaltande delen i mitt examensarbete. Jag har tidigare skrivit att det 

funnits en del underliggande nervositet inför projektet, men nu när det väl skall genomföras, 

så känns det som den har mattats ut. Om det helt enkelt beror på att jag har insett att det 

verkligen kommer ske eller på grund av att det mesta är planerat vet jag inte, men dock är den 

inte helt försvunnen. 

 

Vad jag har märkt under de senaste veckorna är hur Ryssland har fått en större del i 

nyhetsrapporteringen, detta på grund av flera orsaker. Det hela började med 

självmordsattackerna i Moskvas tunnelbana, för att sedan avlösas med krisen i Kirgizistan. Nu 

är förstås Kirgizistan inte en del av Ryssland, dock var det en delrepublik i forna 

Sovjetunionen, men eftersom det är så gränsande till Ryssland så har det av många medier 

klassats som en rysk händelse. Enligt mig så är det en felaktig tolkning, eftersom 

Sovjetunionen inte har existerat sedan tjugo år då det föll ihop som ett korthus, men många 

verkar ändå tro att de gamla satellitstaterna fortfarande tillhör Ryssland.  

 

Om vi sedan fortsätter med händelserna som har skett inom de ryska gränserna så har det bara 

ett fåtal dagar sedan flygolyckan där Polens högsta politiska och militära ledning omkom. Det 

kom som en chock för de polska medborgarna, och en veckas landssorg utlystes i Polen. 

Ironiskt nog så var de omkomna på väg till Katyn för att visa sin vördnad för de polska 

officerare som drabbades av massakern för sjuttio år sedan. Det dröjde inte länge innan olika 

teorier började dyka upp, där Putin ställdes som ansvarig för olyckan. Det finns de som säger 

att en ex-KGB agent som Putin inte skyr några medel för att hindra sanningen från att komma 

ut, men huruvida det finns någon grund i dem är svårt att urskilja. Men frågan är om inte det 

hela har fört de två länderna närmare varandra, särskilt med tanke på att Putin ifjol gjorde lite 

av en helomvändning och öppet förklarade Sovjetunionens skuld gentemot Polen. 

 

En annan händelse som har fångat mediernas uppmärksamhet, om ej i samma omfattning, 

är det brutala mordet på den ryske domaren Eduard Tjuvasjuv, som sköts till döds utanför sitt 

hem i centrala Moskva. Han var känd för att, enligt det sovjetiska ordspråket, använda sig av 

hammaren och skäran när han delade ut hårda och långa straff till rasister och 

ultranationalister. Ryska nyhetsbyråer rapporterar att det skall varit ett professionellt utfört 

uppdrag, detta enligt en analys av säkerhetskamerorna utanför domarens hem. De visar hur en 

svartklädd man med hjälp av en ljuddämpad pistol mördade Tjuvasjov med två skott i 

huvudet och bröstet. Efter utfört jobb så plockade mördaren helt sonika upp sina tomhylsor, 

lämnade området och försvann. 

 

Inom kort så kom misstankarna att riktas mot ultranationalistiska och högerextrema kretsar. 

Han har tidigare hotats på nätet, efter att ha dömt några av Rysslands mest ökända rasistiska 

våldsverkare. Detta är inte det första mordet på framstående antirasist- och 

främlingsfientlighetskämpar som har drabbat Moskva, då minst tre andra liknande personer 

som Tjuvasjuv har mördats det senaste året. Men högerextremisterna var inte de enda som 

domaren hade något otalt med, bland annat så var han också domare för flera fall av 

brottsanklagade polismän, högt uppsatta sådana. 
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Men för att återkomma till mitt arbete, så har det som sagt blivit dags för mig att resa till 

Moskva för att genomföra min gestaltande del i examensarbetet. Det kommer troligtvis bli en 

oerhört intressant och lärorik resa, det betvivlar jag inte för en sekund, men samtidigt så 

förverkligar jag också ett av mina många framtidsmål. Jag har alltid haft ett stort intresse för 

just Ryssland och allt som hör där till, och när jag ifjol fick chansen att resa till Murmansk så 

var det ingen tvekan huruvida jag skulle åka eller ej. 

 

 Resan till Murmansk var en otrolig upplevelse på många sätt, men det gav mig också ett mål 

för framtiden - att någon gång återvända till Ryssland. Vad jag trodde då var att det skulle bli 

om fem till tio år, inte mindre än ett år senare. Men för mig spelar det ingen roll när jag reser 

tillbaka, utan så länge jag genomför min resa så har jag klarat av mitt mål. Med tanke på att 

jag nu i Moskva skall klara mig på egen hand i två veckor så anser jag att mitt mål kommer 

klaras av. Och det med råge. 

 

Jag har tidigare sagt att jag kommer uppdatera bloggen dagligen när jag befinner mig i 

Moskva, och det står jag fortfarande fast vid. Det som är värt att poängtera i sammanhanget är 

att bloggen kommer vara en kompletterande del gällande loggboksföring under min resa. I 

bloggen är det mina egna tankar och reflektioner, tillika upplevelser och intressanta 

händelser, som framhävs, snarare än de vetenskapliga aspekterna som jag antecknar i min 

officiella loggbok för arbetet. Dock betyder inte det att jag har för avsikt att på något sätt 

förringa innehållet i bloggen, utan det skall fortfarande hållas på en rimlig nivå som ett arbete 

av denna kaliber kan förväntas hålla. 

 

Tills nästa gång, 
 

Fredrik 
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Inlägg 5: Något av en vansinnesfärd 
 

Moskva 13/4 2010 - Dag 1 

Nu befinner jag mig äntligen i Moskva, efter mycket arbete och planering så har jag faktiskt 

kommit iväg. Att flyga har för mig aldrig varit något problem, och inte heller denna resa bjöd 

på några större överraskningar. Det som skulle komma att bli problemet med hela resan var 

faktiskt taxifärden här i Moskva. Då det blivit något missförstånd så fanns det ingen 

förbeställd taxi som skulle ta mig till mitt boende, vilket gav mig två alternativ: 

 

Alternativ 1: Ta AeroExpress-tåget in till centrala Moskva och sedan tunnelbanan. Fördelen 

med det är att det är tämligen billigt, sedan så finns det ju de uppenbara nackdelarna med att 

jag är totalt okunnig om det ryska järnvägs och tunnelbanenätet med byten, stationer och allt 

vad det heter. 

 

Alternativ 2: Det fanns gott om officiella taxibilar som gärna ville ha en körning, men precis 

som på vilken annan flygplats som helst så var det tämligen ockrade priser. För en körning in 

till mitt boende ville de ha 4000 Rubel, vilket motsvarar mer än 1000 svenska Kronor, och det 

var inte aktuellt på något plan. Efter ett antal minuters förhandling, kantat av min halvtaskiga 

ryska och taxichaufförens halvdana engelska, så kom vi fram till ett pris på 1700 Rubel. 

 

När vi väl skakat hand och lastat in väskorna i taxin, som för övrigt var synnerligen 

modern och fräsch, så tog den långa färden mot Moskvas centrum sin början. Sällan anade jag 

vad jag egentligen hade gett mig in i, men det skulle komma att visa sig så småningom. Det 

finns fördomar om att taxichaufförer utomlands kör som blådårar och helt enkelt skapar sina 

egna regler.  

 

Tyvärr så infriades dessa och jag undrade hur han vågade hantera bilen på det sätt som han 

gjorde. Det var som om parollen "Störst går först eller alla på en gång" gjorde sig närvarande, 

och det var vid ett flertal tillfällen som jag utgick ifrån att mannen hade änglavakt när han 

körde. Det andra problemet med taxifärden vad att han inte hittade till mitt boende, trots 

förklaringar och en tydligt utskriven karta. Fördelen med det var ju att jag då fick se mer av 

Moskva, men jag undrar såhär i efterhand om det verkligen var värt det. 

 

Men hur som haver, till slut så nådde vi vår destination och jag kunde "tacka" för den högst 

nervkittlande taxiresan. Efter att ha checkat in och gjort sig hemmastadd så var det dags för en 

liten upptäcktsfärd bland Moskvas gator. Jag valde dock att inte ströva iväg alltför långt, 

eftersom det började skymma och jag kände att det skulle vara relativt pinsamt att gå vilse i 

Moskva redan första kvällen. Men det jag hann se under min promenad var väldigt intressant, 

främst ur ett kontrastbaserat perspektiv. Jag kunde se rader av Mercedes-Benz, BMW och 

Audi, alla splitter nya, gärna svartfärgade med tonade rutor. Bara några meter åt sidan kunde 

jag se gamla Lador och Volgor stå och sakteligen rosta bort.  

 

Moskva, nej Ryssland, är verkligen kontrasternas land, där de rika är oerhört välbärgade, 

medan de fattiga försöker klara av dagen. Eftersom dagen i Moskva inte har varit många 

timmar för min del så har jag inte hunnit med så mycket mera, men lita på att det kommer ske 

saker under de nästkommande dagarna. 

 

Tills nästa gång, 
 

Fredrik 
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Inlägg 6: Första arbetsdagen - check 
 

Moskva 14/4 2010 - Dag 2 

Efter att ha stadgat sig någorlunda under gårdagen så var det idag dags för att bege mig till 

mitt "andra hem" under min tid här i Moskva, nämligen Sveriges Radios kontor här i Moskva. 

Fördelen är att det i princip ligger på samma gata som mitt boende, och att det bara är 

cirka två minuters gångväg dit. Jag har även fått mig ett eget kontor där jag kan arbeta, vilket 

jag finner väldigt trevligt, eftersom det lär bli en del av just den sysselsättningen under min tid 

här i Moskva. 

 

Dagen har varit en produktiv sådan, jag har tillsammans med SR-korren Fredrik Wadström 

börjat planera in hur mina dagar skall se ut. Vem jag skall intervjua, varför och när är vitala 

frågor nu när jag befinner mig utomlands, särskilt när jag är i ett land vars kunskaper om det 

engelska språket inte är alltför stora.  

 

Jag visste redan innan jag kom hit att jag skulle behöva anpassa mina projekt efter den 

rådande situationen, och det är därför jag främst kommer använda mig av yngre i mina 

arbeten. Detta eftersom jag själv är rimligt ung, men även för att det är fler unga människor 

som verkar kunna engelska än äldre. Givetvis kommer jag att använda mig av äldre personer, 

men det kommer då troligtvis inte bli i samma omfattning. Jag fick även lära känna hans 

kollega, Nikolaj, och han berättade långa historier om hur det att bo i Sovjetunionen, och att 

det omöjligt gick att jämföra det med dagens Ryssland. Det var oerhört intressant att lyssna 

till hans berättelser, det var väldigt gripande att lyssna till dem.  

 

Det har även blivit en del vandring genom staden, främst för att lära sig hitta till Kreml och 

allt som ligger i närheten, men också för att upptäcka allt annat som finns att se. När jag väl 

nådde det berömda området och gick genom de stora portarna för att komma in på Röda 

Torget var det en mycket speciell känsla som infann sig. Där jag gick på Röda Torget, med 

berömda ting som GUM, Kreml, Leninmausoleet och Vasilijkatedralen omkring mig. Det är 

omöjligt att inte bli hänförd av alla historia, arkitektur och anda som ligger över platsen, den 

som har varit centrum för så mycket. Eftersom det var kväll så lystes byggnaderna upp av 

ljus, som kastade sitt vackra sken över den fantastiska arkitektur som fanns där. Det var helt 

enkelt magiskt. 

 

Dock så fanns det några små problem med att ta sig fram genom staden, men det var "a 

problem" snarare än "the problem". Det sistnämnda var det faktum att i Moskva finns det, 

som det verkade om inget anat, outsinliga mängder av bilar, och så få övergångställen. Att 

promenera ut mitt i gatan och helt enkelt hoppas på att de ska stanna är inget som 

rekommenderas, då bilister i Ryssland verkar köra väldigt fort och inte särskilt vettigt. När jag 

satt vid ett litet fik och granskade ett par trafikpoliser kom jag fram till följande slutsats: Om 

du har en dyr bil stannas du, kör du en Lada eller Volga kan du fortsätta. Eftersom 

trafikpolisen i Ryssland anses vara oerhört korrumperad, så är det väl smidigare att ta de som 

verkar ha råd att betala "böterna". 
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Jag skall även bjuda på ett smidigt sätt att lösa trafikstockningar i Moskva. Du behöver: 

 

> 1 st. Mercedes-Benz, helsvart med tonade rutor, helst så färsk som möjligt. Bör gärna 

innehålla högt uppsatta personer. 

> Valfritt antal, dock minst 2, BMW:s, alternativt Audi. Även dessa skall vara helsvarta med 

tonade rutor, men de skall vara utrustade med blåljus på taken. Obligatoriskt är att sirenerna 

låter så högt som möjligt. 

> Lägg till lite ryskt trafikvett alá "Flytta på er för f*n, här kommer jag!" 

 

Voilá! Det är ett recept som lika säkert som en flodvåg skapar fri väg i trafiken, oavsett hur 

igentäppt den må vara. Skämt åsido, när jag har sett dessa korteger fara fram längs 

huvudgatan utanför mitt kontor så är det ingen som är i vägen för dem. Men jag antar att det 

är den ryska mentaliteten som gör sig gällande.  

 

Tills nästa gång, 
 

Fredrik 

 

Inlägg 7: Ryska duktighetspoäng 
 

Moskva 15/4 2010 - Dag 3 

Effektiv och skapande, det är två ord som kan beskriva dagens aktiviteter. Dagen började 

precis som vanligt med pitchning av mina tankar och planer, för att se vad Fredrik och Nikolaj 

anser om dem. Jag kontaktade också en person vid Moskvas Universitet som håller lektioner i 

svenska, och genom detta så har jag nu fått tag på flertalet studenter som jag skall intervjua 

under de kommande dagarna. 

 

Anledningen till varför jag nu väljer studenter som talar svenska är för att det främst 

förenklar för mig, men även samtidigt för att det ger en intressant synvinkel till arbetet: varför 

studerar de svenska av alla språk? Eftersom jag har för avsikt att använda unga i flera av mina 

reportage så har jag för avsikt att ställa alla mina frågor, allt från politiska åsikter till socialt 

umgängesliv i Moskva, eftersom jag då kommer ha tillgång till mer material än om jag enbart 

spårat in mig på ett speciellt ämne. Det dröjde inte länge efter att jag pratat med Kristoffer 

Lieng, svenskaläraren vid MU, innan svaren började komma in per mail och telefon. Innan 

arbetsdagen var slut så hade jag ett flertal intervjuer inbokade, och det skall bli väldigt 

intressant att träffa dem.  

 

Jag valde dock att inte spendera hela dagen på kontoret, eftersom jag gärna ville upptäcka 

staden och dess sevärdheter nu när jag har lärt mig att hitta till Röda Torget. Jag fick bevittna 

en hel del intressanta saker under min gångfärd mot stadens centrum. Ett exempel är det 

klassiska bröllopsföljet, där det skall vara överdådigt som möjligt. Jag såg hur ett ungt par 

vandrade ner från kyrkans portar mot den knallröda Cadillac-limousine som väntade, och jag 

kunde då göra mig påmind om det Anna-Lena Laurén skrev i sin bok "De är ju inte kloka, de 

där ryssarna". Hon skriver om att en far har sålt av familjens enda fasta ägodel, en lägenhet, 

för att kunna betala för sin dotters överdådiga bröllop. Hemma i Sverige låter det säkerligen 

som en oerhört konstig sak, men i Ryssland är det andra spelregler som gäller. 
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Det är fasaden som räknas. Även om många ryssar är fattiga så vill de ändå ge sken av att 

ha det bättre ställt än vad de egentligen har. För ingen vill framstå som fattig, och i en stad 

som Moskva så verkar det visa sig extra mycket. Moskva är trots allt en ganska oförlåtande 

stad, där de som vågar armbåda sig fram har en chans, och där de som är svaga hamnar på 

botten. En annan aspekt som jag har kommit att tänka på under dagen är att Moskva är ett 

ställe att spendera de stora pengarna på. Detta grundar sig på de fina tillika dyra affärerna som 

ligger runt gallerian TSUM, den lyxiga gallerian bredvid Bolshoiteatern.  

 

Om det uppenbara lyxiga, med blänkande Mercedes-Benz, Bentleys och Rolls Roys 

blandande med andra lyxbilar, till och med Maybachs, går missat så märks det när 

uniformerade män öppnar dörrarna för folket som strömmar in och ut. När man kommer in så 

möts man av en rik människans lekplats. Här kan tiotusentals, ja hundratusentals rubel, 

spenderas på en kort stund. En annan aspekt var att vakterna kastade en och annan 

misstänksam blick mot de som inte verkade "rika" nog, även jag föll troligtvis inom den 

gruppen. 

 

Efter en stunds vandrade så befann jag mig åter på Röda Torget, men den här gången i 

dagsljus, vilket gjorde området till ett mycket livligare ställe, med marknader och försäljare. 

Alldeles vid sidan av Röda Torget ligger GUM, en lite minde lyxig variant av ovan nämnda 

galleria, men en så mycket vackrare sådan. Jag menar, hur ofta ser man fontäner, 

kristallkronor och glastak på en galleria? 

 

Inte nog med det, det var även fyllt med små fina träd som lyste med sina rosa och vita blad. 

Det var mer en galleria i min smak, TSUM var alltför snobbig med tanke på att det fanns skor 

som kostade mer än hela min projektresa. Det som även var ett trevligt inslag gällande GUM 

var det faktum att det lystes upp av vackert ljus på kvällen, vilket gav det ett imponerande 

intryck. Dagen avslutades genom att boka in ett par intervjuer med studenter som hade hört av 

sig under dagen, och det ser ut att kunna bli ett väldigt intressant arbete som jag har framför 

mig. 

 

Tills nästa gång, 
 

Fredrik 

 

Inlägg 8: Vädrets makter 
 

Moskva 16/4 2010 - Dag 4 

Nu har jag faktiskt börjat komma in i vardagslivet, och nu är det inga större problem att hitta 

dit jag vill. Givetvis så måste jag ju konsultera min karta då och då, men när man väl har 

memorerat namnen på de större gatorna och vägarna så blir det mycket enklare att ta sig fram. 

Man följer och utgår från dem helt enkelt, och på så sätt är det mycket enklare att ta sig runt i 

staden utan att riskera det lilla tråkiga, det vill säga att man går vilse. 

 

Dagen började precis som vanligt med att vi gick igenom dagens händelser, vad som 

behövdes göras och vilka som skulle träffas. Jag passade även på att sitta med under 

Wadströms dagliga förmiddagsamtal hem till Sveriges Radio, för att höra hur ett sådant går 

till. Det var intressant att lyssna på samtalet, eftersom det gav en inblick i hur 

kommunikationen mellan "desken" på SR och utrikeskorrespondenterna fungerar. Vidare så 

fortsatte jag att planera inför dagens händelser, då jag annat hade en intervju med en student 

från Moskvas Universitet inplanerad. Men innan den intervjun så for jag iväg tillsammans 
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med Wadström, Nikolaj och Ilja till banken där de skulle hämta ut pengar till kontoret. När vi 

väl satt i bilen fick jag uppleva något man enligt Wadström skulle försöka undvika om 

möjligt, fredagstrafiken i Moskva. 

 

Det tog inte lång tid att förstå vad han menade, med tanke på att folk körde som, pardon my 

french: totala idioter. Men jag antar att det är en kulturskillnad mellan Sverige och Ryssland, 

eftersom vi hemma i Sverige är vana vid att trafikreglerna följs och att det finns något som 

heter trafikvett. But not in Moscow, njet. När de hade uträttat sina ärenden på banken så 

bestämde Wadström och jag att vi skulle vandra tillbaka till kontoret, för att få se lite mer av 

Moskva. Det var oerhört intressant att vandra bland gatorna, se hur livet flöt på för ryssarna. 

Vi pratade mycket om hur Ryssland utvecklats på de senare åren, särskilt Moskva som 

ständigt förändras.  

 

Han passade på att tipsa om ett bar butiker längs vägen, allt från små trevliga brödbutiker till 

finare med högre klass där de exempelvis saluförde champagne, fina viner, cigarrer osv. Det 

lär nog bli ett besök i den butiken innan jag återvänder till Sverige. 

 

Efter vi hade kommit tillbaka till kontoret så var det inte lång stund tills jag hade min 

intervju, så jag sade adjö för dagen och gick tillbaka till mitt boende för att lämna av datorn 

och sedan bege mig mot platsen där jag skulle träffa min intervjuperson. Vi hade bestämt att 

vi skulle träffas utanför Obraztsov dockteater, eftersom det ligger tämligen centralt, men det 

är även en plats som jag med lätthet kan hitta till då den ligger på andra sidan gatan vid SR-

kontoret. Väl framme så mötte jag upp med Irina, en student vid Moskvas Universitet som 

studerar det svenska språket och kulturen.  

 

Nu kan det ju verka lite lättsamt att använda sig av människor som talar samma språk, men 

jag tycker det gav en intressant touch i arbetet. Vi vandrade ner mot en av Moskvas många 

parker för att göra intervjun, och det gick väldigt bra. Det hon sade var mycket intressant, det 

fanns djup i det och hon var väldigt fast i sina åsikter. Men jag hade en föraning om vad som 

nalkades. Jag såg hur molnen började torna upp sig, men de var inte över oss så jag såg det 

inte som något problem just då. 

 

Det skulle dock visa sig att vädergudarna var av en annan åsikt, vinden tilltog och förde 

molnen med sig mot vår riktning. Det dröjde inte länge innan regnet stod som spön i backen 

och vi bestämde oss för en taktisk reträtt och tog skydd inne på ett café för att vänta ut regnet. 

Det visade sig vara ett väldigt trevligt café, med moderna konstverk på väggarna och fräsch 

inredning. Vi beställde in te och kaffe, men jag ansåg att musiken skulle ha stört intervjun för 

mycket så jag struntade att intervjua henne just då. Vi satt helt enkelt och pratade om allt 

möjligt, då jag tycker det är trevligare att intervjua någon som man har lärt känna lite. Efter 

vår fika så gick vi ut igen för att hinna en ny intervjuplats, då jag ansåg den tidigare vara lite 

för bullrig. Vi vandrade in mot staden och fann en större park där det var mycket minde trafik 

i närheten, så vi satte oss mitt i parken bland fågelsång, lekande barn och förbivandrande 

ungdomar. 
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Snart skulle det visa sig att det var ett smart drag, eftersom det var en mycket trevligare 

miljö, samt det faktum att solen dök upp och spred värme över Moskva. Intervjun flöt på bra 

och jag bestämde mig för att ta om hela intervjun, med tanke på att bakgrundsljudet i den 

förra parken inte var helt till min önskan. Men här så var det en mycket trevlig stämning, och 

en rolig sak var alla som gick förbi och såg oss göra intervjun. De tittade nyfiket på vad vi 

gjorde, eftersom vi var två personer som talade för dem ett okänt språk, vilket troligtvis 

bidrog till nyfikenheten.  

 

När intervjun vad avklarad så tackade vi varandra, eftersom hon var vänlig nog att ställa 

upp för mitt arbete, och jag som kom från Sverige, eftersom hon var väldigt intresserad av just 

nämnda land. Eftersom jag skall besöka deras klass på torsdag nästa vecka så kommer vi 

troligtvis ses igen, det vill säga om jag kan hitta rätt i Moskvas tunnelbanenät för att hamna på 

rätt linje till universitetet. 

 

Tills nästa gång, 
 

Fredrik 

 

Inlägg 9: Helg i Moskva 
 

Moskva 17/4 2010 - Dag 5 

Det har blivit lördag och jag har min första "lediga" dag, som egentligen inte är så ledig, utan 

snarare uppbokad med intervjuer och stadsvandringar. Men jag föredrar hellre att ha mycket 

att göra, eftersom det innebär att jag får träffa nya människor och se nya platser, och det är en 

del av den speciella känslan som infinner sig när man arbetar som journalist/reporter i ett 

annat land. Men en av de viktigaste sakerna är att minnas det faktum att människan blev skapt 

med två öron och en mun av en anledning, att lyssna dubbelt så mycket som vi pratar. 

 

I vilket fall så hade jag en intervju inplanerad med en grupp á fyra studenter, alla tjejer, 

från samma klass som Irina som jag intervjuade tidigare i veckan. Jag har alltid varit en aning 

tveksam det hela med gruppintervjuer, eftersom det tenderar att bli en aning oorganiserat, men 

jag kände dock att det samtidigt skulle kunna ge en trevlig och intressant touch på mitt arbete. 

Så jag gav mig iväg genom det då mulna Moskva, för att mitt på Röda Torget, bli medveten 

om att det även regnar ordentligt i Ryssland. Jag fick, tillsammans med en hel skock andra 

människor, snabbt söka skydd inne på GUM och helt enkelt vänta ut regnet. Lyckligtvis 

dröjde det inte länge innan det drog förbi, och jag fortsatte min färd mot tunnelbanestationen 

Kitay-Gorod, där jag tillsammans med studenterna hade bestämt att vi skulle träffas. 

 

Då jag var i god tid så tänkte jag att det inte skulle bli några problem, men likväl så skulle det 

komma att bli problematiskt. Eftersom de hade sagt att vi skulle mötas vid Kitay-Gorod 

stationen så stod jag vid uppgången, vilket skulle komma visa sig vara fel plats, och väntade 

på dem. När klockan började närma sig tio minuter efter utsatt tid får jag ett samtal från en av 

dem, som undrar var jag är. Konfunderad som jag var, så ställde jag samma fråga och här 

inleddes en ganska rolig resa i ett försök att hitta varandra. Det hela slutade, efter ungefär 

tjugo minuters sökande, med att jag vandrade genom tunnelbanan och upp på andra sidan 

stationen, och försökte därefter kontakta dem igen. Men givetvis så bestämde sig min telefon 

att alla rubel var spenderade, men av en slump så fick de syn på mig från andra sidan gatan. 
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Snart därefter möttes vi upp, eftersom det var en aning problematiskt med att ta sig över 

gatan. Det som skulle göra saken ännu mer humoristisk var det faktum att två av tjejerna hade 

varit på jakt efter mig i ett försökt att lokalisera mig, och nu visste vi inte var de var 

någonstans. Men efter några minuter så fann de oss, och vi vandrade iväg mot ett café som 

tjejerna tydligen såg lite som en favorit här i Moskva. När vi kom dit så förstod jag vad de 

menade, det var verkligen ett trevligt ställe. Det var inte riktigt så "mysigt fika" ställe över 

det, utan mer som ett nytt och fräscht ställe för ungt folk i Moskva. Samtidigt som det var 

modernt och nytt, så var det inte överdrivet pråligt, utan det var ett stilrent café helt enkelt, 

med tämligen humana priser för att ligga i centrala Moskva. 

 

Jag valde att inte utföra min intervju när vi satt i caféet, eftersom det var inte ljudmässigt 

särskilt passande, utan vi tog helt enkelt en långfika för att lära känna varandra. Det var en 

trevlig stämning, eftersom de i princip kunde tala tämligen obehindrat på svenska så fanns det 

inga språksvårigheter som uppkommer när det exempelvis gör när det är "rysselska" (ryska-

engelska) som används. Men i vilket fall så satt vi där en bra stund innan be bestämde oss för 

att gå ut på en liten guidad visning i Moskva. Eftersom jag inte hade någon aning om var vi 

var någonstans under större delen av promenaden, så litade jag helt och hållet på studenterna. 

Vi gick förbi flera små kyrkor och marknader, korsade många små torg och vandrade även 

förbi Moskvas historiska bibliotek.  

 

När vi sedan fann en lämplig plats så slog vi oss ner för att göra vår intervju, men den skulle 

snart komma att bli avbruten av det regn som tidigare fallit över centrala Moskva. Då dagen 

även hade börjat bli sen så bestämde vi oss för att skjuta på intervjun tills torsdagen, då jag 

skall besöka deras klass på Moskvas Universitet. MGU. Vi vandrade iväg mot tunnelbanan 

där de hjälpte mig med att finna rätt station där jag skulle kliva av, eftersom jag har ännu inte 

lyckats bemästra tunnelbanesystemet i Moskva. Vi sade adjö för dagen, och jag for iväg med 

den röda linjen, för att sedan behöva byta till den gråa.  

 

Det som skall sägas om Moskvas tunnelbana är att den är oerhört vacker, med marmor, konst, 

statyer och kristallkronor. Men den är i princip också befriad från det västerländska problemet 

med klotter, och det luktar heller inte illa som det tenderar att göra i exempelvis Londons eller 

Stockholms tunnelbana. Därför borde väst ta sig en titt på hur ryssarna sköter den, ord som 

kan beskriva den är exemplarisk och konstnärlig. 

 

Tills nästa gång, 

 

Fredrik 

 

Inlägg 10: En episk resa 
 

Moskva 18/4 2010 - Dag 6 

Eftersom det blivit söndag, och jag själv inte har något direkt arbete inplanerat, så bestämde 

jag och några andra boende på Godzillas att vi skulle bege oss ut på en heldag i staden. Efter 

att ha konsulterat ett flertal guideböcker och kartor så fann vi en marknad som verkade 

intressant, främst eftersom den inte verkade vara så "turistaktig", då den låg långt ut i 

förorterna. Vi gav oss iväg mot närmsta tunnelbanestation, solen sken och stämningen var 

väldig trevlig. 
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När vi väl kommit fram till stationen som vi trodde var rätt, och det var här problemen 

började, så började vi kolla på kartan efter marknaden. Problematiken i det hela var att vi var 

ganska osäkra på huruvida vi verkligen var rätt eller inte. Efter att ha vandrat gata upp och 

gata ner i över en halvtimme så vände vi tillbaka till stationen för att försöka använda den 

stora kartan som fann där, då vi trodde att den skulle säga var marknaden låg. Men givetvis 

inte, så vi började återigen konsultera de minimala kartorna i guideböckerna. Utan att ha bett 

om det, så fick vi "hjälp" från en ryss som verkade väldigt säker på vart vi skulle, och enligt 

honom skulle vi ta tunnelbanan igen, och åka en station söderut. Sagt och gjort, vi gav oss ner 

i underjorden och hoppade på tunnelbanan med tron om att vi äntligen började hitta. 

 

Vad vi inte visste då, men dock började ha en liten föraning av, var det faktum att vi åkte i 

helt fel riktning, vilket enligt "hjälpen" var rätt. När anlänt till stationen och vandrat ut på 

gatorna för att försöka lokalisera oss med hjälp av gatunamnen, men problematiken i det hela 

var att vi inte kunde finna några sådana. Vi bestämde oss ännu en gång för att ta hjälp av 

lokalbefolkningen, och vi valde att ta en lite äldre person, eftersom de ofta kan mer om sina 

hemstäder. Mannen av ytterst vänlig och hjälpsam, han gav oss instruktioner om hur vi skulle 

hitta platsen. Det visade sig att vi var tämligen out-of-bounds, vi var något så in i baljan fel.  

 

Här förlorade vi även en av färdkamraterna, som var tvungen att återvända in till centrum för 

att hitta besöka Kreml innan han lämnade Moskva. Men vi andra fortsatte mot vårt mål, om vi 

kommit så här långt så ville vi inte ge upp. När vi vandrade genom Moskvas förorter så fick vi 

se så mycket mer än turistfällorna, och det mest intressanta var marknaden som vi besökte. 

Där såldes allt från träsniderier till frukt och grönt, väldoftande bakverk och karameller.  

 

Vi bestämde oss för att ta en liten paus, så vi köpte på oss några bullar som hade en fyllning 

av nötter och någon slags sylt, och slog oss ner vid en av de stora fontänerna. Trots att solen 

sken under vissa perioder så blåste det ändå ganska kallt, men det var trevligt att sitta och 

betrakta hur livet flöt på för moskoviterna här ute i förorterna, långt bort från turistfällorna. 

 

Efter pausen så vandrade vi vidare längs en av biflod till den stora Moskvafloden, vi kunde 

även se hur grönskan började göra intåg lite här och var. Men efter ett tag så började vi känna 

igen oss, och det som gjorde det hela ännu mer irriterande var det faktum att vi gick förbi 

stationen som vi ursprungligen kommit från. Det var en ganska tragikomisk stämning över det 

hela, men vi fortsatte förbi stationen och vidare mot vårt mål. När vi kommit några kvarter 

bort från stationen så började vi nu undra om vi verkligen var på rätt plats, så vi rådfrågade en 

av lokalinvånarna.  

 

På knacklig engelska, blandat med våra ej så imponerande kunskaper i ryska, så förklarade 

hon att vi skulle ta tunnelbanan och sedan byta linje till en annan för att komma rätt. Här 

började vi känna ett uns av nedslagenhet, det kändes som vi aldrig skulle komma fram. Men 

eftersom vi var bestämda gällande marknaden så gick vi tillbaka till tunnelbanan, for iväg, 

bytte spår och kom till slut fram till den station vi egentligen skulle åkt till. När vi steg ut från 

tunnelbanan så märkte vi att vi var ännu längre ut i förorterna än vi var tidigare, och nu 

började vi närma oss vårt mål. Vi vandrade ner mot vad vi trodde var marknaden, och vad vi 

då märkte var att det såg oerhört stängt ut. Dock så tändes vårt hopp igen av att en man 

förklarade problemet, den marknaden vi sökte låg åt andra hållet. Den vi stod framför vad 

tydligen en nedlagd gammal marknad, så vi vände tillbaka och gick mot den riktiga 

marknaden. 
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Efter ungefär femton minuters vandring så började vi ana att vi hade missat den igen, så ännu 

en gång rådfrågade vi en kioskinnehavare om var marknaden låg. Svaret vi fick var att det 

hade lagts ner sen flera månader tillbaka, och när vi hörde det visste vi inte ifall vi skulle gråta 

eller skratta. Det var en väldigt jobbig känsla att få höra det, särskilt efter ungefär fyra 

timmars vandring och ett flertal tunnelbanebiljetter förbrukade. Vi förbannade våra 

guideböcker, som faktiskt var tryckta i början av 2010, och det kändes helt sjukt att vi hade 

tillbringat så lång tid att försöka hitta den, och så är den stängd. Vi kom överrens om att kalla 

resan "Epic fail", och vi begav oss mot tunnelbanan för att färdas in mot centrala Moskva, 

nedslagna efter den episka resans slut. 

 

Tills nästa gång, 

 

Fredrik 

 

Inlägg 11: Den långa intervjun 
 

Moskva 19/4 2010 - Dag 7 

En ny vecka har inletts, och idag skall jag även passa på att intervjua Fredrik Wadström, 

Sveriges Radios korrespondent här i Moskva. Detta är en av metoderna för att samla 

information till mitt examensarbete, och denna intervju kommer ha en stor del i mitt arbete, 

främst eftersom det är honom jag har följt och arbetat med under dessa dagar här i Moskva. 

 

Då Wadström troligtvis skulle vara upptagen under eftermiddagen så bestämde vi oss att 

intervjun skulle genomföras under förmiddagen, så att den inte skulle behövas avbrytas. Vi 

slog oss ner i soffan på hans kontor, och jag började med mina grundfrågor som jag har ställt 

till alla korrespondenter vid Sveriges Radio. Men fördelen med att faktiskt kunna prata med 

någon direkt är att det blir enklare att ställa följdfrågor och se hur personen uttrycker sig mer 

än bara orden. Det han berättade var oerhört fascinerande och intressant, det var långa svar 

som verkligen sade något.  

 

Att göra intervjuer är inget svårt, men när det är något så viktigt som ovan nämnda ämne så 

blir det genast oerhört viktigt att det är rätt frågor som ställs. Att enbart skrapa på ytan är inget 

som hjälper mitt arbete, utan det skall grävas på djupet för att verkligen kunna staka ut hur det 

egentligen ligger till. Genom att nyttja det faktum att människan har två öron och en mun så 

anser jag mig ha lyckats ställa de frågor jag ville ställa. Samtidigt har jag fått oerhört värdefull 

information som kommer att hjälpa mig under arbetets gång, tillika i min väg mot mitt 

förhoppningsvis framtida yrke, utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio. 

 

När intervjun avslutades efter ungefär nära tre timmar så insåg jag att det material jag fått 

kommer passa utmärkt i mitt arbete, eftersom jag nu även kunde ställa mer följdfrågor än vad 

som kan göras i en intervju per telefon eller mail. Med tanke på att intervjun blev så lång så 

kände jag att det inte var aktuellt med några allt för stora arbeten under resten av dagen, utan 

jag fortsatte med mitt skrivande och lät Wadström återgå till sitt stundande arbete. Efter några 

timmar så bestämde jag mig för att gå för dagen, eftersom jag hade planerat en vandring i 

Moskva med några brittiska studenter som blivit fast här i Moskva p.g.a. vulkanaskan som 

ligger över Europas luftrum. 
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Det som var oerhört roligt med britterna var att en av tjejerna gav oss en rejäl accent-resa 

när vi satt inne på ett av de många caféerna i Moskva. Då jag hade berättat om min fascination 

för exempelvis Cockney-accenten, så gav hon oss en resa längs M5, en motorväg i England, 

och drog av en salig blandning av accenter. Det var oerhört humoristiskt att höra hur 

accenterna förändrades, och det var närma att vi höll på att få hjärtsnörp så mycket som vi 

skrattade. De påpekade även det faktum att jag hade en stil där jag pratade brittisk engelska, 

snarare är amerikansk engelska, och jag tog det som en stor komplimang. Särskilt eftersom 

jag anser att den brittiska engelskan är så mycket mer intressant och bildande, till skillnad från 

den amerikanska engelskan som enligt mig är lite för modern, samtidigt som den är banal. 

 

Eftersom de hade blivit strandade här i Moskva så passade jag på att göra en intervju med 

dem när vi återvände till vårt hostel, eftersom jag som det nämnts i tidigare inlägg, skall 

producera ett antal radioreportage. Med det i tanke så har jag under min tid här i Moskva 

också passat på att intervjua de som bor på samma boende som mig, eftersom det kan bli ett 

trevligt inslag där olika röster och personer från olika nationaliteter förs fram.  

Men jag har dock valt att inte göra några intervjuer med personer som jag inte har lärt känna, 

eftersom det ger en bättre och mer berättande historia om det finns mer än en främling på 

andra sidan mikrofonen.  

 

Den teorin är något som jag har använt mig av här i Moskva, men även i mina tidigare 

arbeten, exempelvis under mina resor i Norrland till då jag var i Murmansk förra året. Jag 

anser att det är bättre att lära känna personerna innan frågorna ställs, men det bygger ju dock 

på att det finns tid till att lära känna dem innan en intervju skall göras. För en 

utrikeskorrespondent så finns inte alltid den tiden, men när den finns så bör man passa på att 

lära personen bakom svaren: denne är ju trots allt precis som du, en vanlig människa. 

 

Tills nästa gång, 
 

Fredrik 

 

Inlägg 12: Lugna tisdagen 
 

Moskva 20/4 2010 - Dag 8 

Det har nu gått en vecka sen jag anlände till Moskva, och jag har lärt mig gilla staden. Då jag 

inte är helt ovan gällande att besöka Ryssland så är detta en vidareutveckling av mitt intresse 

för just detta land, och jag vet redan nu att jag kommer återvända någon gång i framtiden, 

men då troligtvis till St. Petersburg. Men i vilket fall så har jag kommit in i den ryska 

vardagen, och börjat få en förståelse för hur en utrikeskorrespondent vid SR arbetar. 

 

Men eftersom jag inte hade några större intervjuer inbokade under dagen så bestämde jag 

mig för att ägna dagen åt skriverier av olika slag. Med tanke på att det har blivit skjutet åt 

sidan under de senaste dagarna så var det dags att ta igen det, nu när tiden fanns tills det. 

Under dagen så har jag även talat med Nikolaj, Wadströms kollega, och vi har bokat in en 

intervju med en rysk journalist vid tidningen             , eller Kommersant som den heter, 

för att prata om arbetsvillkoren för journalister i Ryssland. Detta är inget som hör till mitt 

examensarbete, utan det är för en fristående kurs med en uppgift där jag skall jämföra 

arbetsvillkoren mellan journalister i två olika länder, och jag har då valt USA och Ryssland. 
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Att Ryssland blev en av länderna är inget svårt att förstå, med tanke på att jag nu är i Moskva 

och då faktiskt kan passa på att göra en intervju med en rysk journalist. Det skall bli intressant 

att få höra hur en inhemsk journalist arbetar i Ryssland, eftersom det troligtvis är en ganska 

stor skillnad gentemot Sverige och resten av Europa. Med tanke på att tidigare nämnda arbete 

skall jämföra journalistens villkor mellan två länder så kunde jag inte använda mig av någon 

engelskspråkig tidning, eftersom dessa oftast skrivs av utländska journalister. Det skulle 

innebära att jag inte fick den substans i min källa som jag anser att arbetet behöver. 

 

Eftersom jag inte hade några större intervjuer inplanerade så valde jag att gå hem ganska 

tidigt, runt 17-snåret, då jag ansåg att det inte var någon större mening med att sitta på 

kontoret hela dagen. När jag vandrade hem så upptäckte jag att det inte var något som stod 

rätt till, det var alltför mycket poliser och folk från FSB som befann sig kring den avspärrning 

vilken hade mitt boende inom sig. När jag närmade mig blev jag på ryska ombedd att 

identifiera mig, så det var bara att ta fram passet tillsammans med visumet och 

polisregistrering.  

 

Efter det blev jag scannad med en bärbar metalldetektor, och när det var gjort fick jag tillbaka 

passet och kunde fortsätta. Väl hemma så var jag inte ensam om att ha blivit granskad, och vi 

diskuterade vad avspärrningen skulle kunna bero på. Vår teori föll på ett statsbesök eller 

liknande till Venezuelas ambassad som ligger på andra sidan gatan, eftersom det stod flertalet 

statsbilar framför deras enorma järnport. Alternativt att någon höjdare var på besök i en av de 

större polisstationerna som också låg på andra sidan gatan, där vi gissade att också FSB hade 

ett lokalt kontor. 

 

Då vädergudarna hade kommit till insikten att Moskva tydligen behövde regn så blev det inga 

längre stunder som tillbringades utomhus idag, utan jag bestämde mig att tillsammans med 

britterna skapa en trevlig middag, så vi vandrade bort mot den dygnet-runt öppna affären som 

ligger en minut bort. Resultatet blev en mycket trevlig pastamiddag, där penne blandades med 

en oerhört smaklig pastasås. Med lite nybakat bröd och ett glas vin på det blev det en mycket 

trevlig stund, vilket bevisar att hostel är ett bra ställe att lära känna nya människor på. 

 

Jag passade även på att göra en intervju med dem senare på kvällen, eftersom deras historia 

om problematiken med att inte kunna resa hem är både intressant och humoristisk. Denna 

intervju kommer troligtvis att användas till ett nyhetsinslag som skall likna dem som 

förekommer i Ekot på Sveriges Radio, vilket var en av mina planerade projekt här i Moskva. 

 

Tills nästa gång, 
 

Fredrik 
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Inlägg 13: En gripande berättelse 

 
Moskva 21/4 2010 - Dag 9 

Då dagarna har gått, och onsdagen har anlänt, så är det dags för en intervju med en journalist 

på en av de ledande ryska tidningarna, Kommersant. Vi hade bestämt att vi skulle mötas vid 

deras redaktion i norra Moskva, och det skulle innebära att jag skulle behöva byta tåg nere i 

tunnelbanan. Med andra ord skulle jag behöva byta från den södergående gråa linjen till den 

norrgående röda linjen. Inga problem i sig. 

 

Problematiken uppstod dock när jag skulle ut från stationen, eftersom de av någon lustig 

anledning hade vänligheten att smälla upp en byggnadsplats just där. Summan av det hela 

blev att jag var tvungen att leta upp en annan utgång, och sedan på något sätt ta mig runt hela 

kvarteret. Efter en stunds vandrande fann jag mig på rätt sida, men bara för ren jäkelskaps 

skull så var jag på fel sida av boulevarden. Med tanke på att antalet övergångsställen här i 

Moskva är få, så var det bara till att leta upp närmsta gångbana som gick under vägen. Sagt 

och gjort, efter lite mer än en halvtimme så var jag nu på rätt väg mot Kommersants 

redaktion, där jag skulle träffa en av deras främsta journalister. 

 

När jag väl kom fram till redaktionen så blev det först till att identifiera sig för den beväpnade 

vakten, eftersom huset låg bakom höga galler och inpassering skedde genom en liten grind. 

Efter det så kom jag fram till entrén där jag möttes av ett mycket intressant dörrhandtag. Det 

var en lite humoristisk känsla att öppna dörren samtidigt som man skakade hand med 

redaktionen. Väl inne i lobbyn möttes jag av enastående syn, det var marmor blandat med 

statyer och kristallkronor.  

 

Detta blandades med metalldetektorer, säkerhetsingångar och beväpnade vakter som synade 

en noga, och bakom receptionen satt en ung kvinna, välklädd och välparfymerad. Det enda 

lilla problemet var att hon inte talade engelska, samt att jag inte riktigt kunde förklara mitt 

ärende på ryska, så hon kallade till sig en äldre kollega som talade engelska. Jag förklarade 

mitt ärende och blev ombedd att vänta på att journalisten skulle komma ner och möta mig. 

 

Några minuter senare dök han upp, hälsade mig välkommen och ledde mig genom byggnaden 

ut på en liten bakgård, som liknade en liten park mellan husen. Det var en lugn stämning, 

eftersom ljudet från trafiken doldes bakom de höga husen, och det som hördes mest var 

fåglarnas sång och vindens susande. Vi slog oss ner på en parkbänk och innan intervjun så 

fick jag berätta vad jag gjorde här i Moskva och vad jag tyckte om staden. Han var imponerad 

över att jag valt att resa till just Moskva, eftersom det inte är en stad som man brukar ha på sin 

topp-tio-lista. Men eftersom jag inte är här för att roa mig, utan för att arbeta och lära mig 

något, så var det ganska enkelt att förklara varför jag just valt att resa till Ryssland. 

 

Det var oerhört intressant att lyssna till det han berättade, eftersom det gav mig en intressant 

inblick i hur en journalist arbetar i Ryssland. Det var stora skillnader på många punkter, men 

samtidigt fanns det aspekter som band alla journalister samman. Han återkom flertalet gånger 

till att nämna Kreml som den absoluta makten, även Putin framhävdes som en maktperson 

inom media. Han menade att även om inte Putin äger TV-stationerna, så är det de mäktiga 

oligarkerna som äger dem, och de är alla lojala till Kreml. Det är lite annan stil med 

tidningarna, eftersom det finns de som är ägda och finansierade av staten, samtidigt som det 

finns de som är helt neutrala och ej har något statligt ekonomiskt stöd. Ett exempel på de 

sistnämnda tidningarna är just Kommersant, som överlevt flertalet stämningar och 

anmälningar från oligarker som ansett sig vara utpekade. 
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En av de mest intressanta punkterna han tog upp var då han berättade om en kollega 

som hade skrivit kritiskt och granskat en av Moskvas största oligarker. Han hade länge grävt 

om vapensmuggling, och var långt kommen i sitt arbete med att spåra upp vapenhandlarna 

och vart dessa vapen skulle skeppas. Han hade i princip sjungit i korridoren att han var närma 

ett genomslag, där allt skulle komma upp till ytan. Men några dagar efter detta så hittades han 

död, i något som påstods vara ett självmord. Men det finns ingen som på redaktionen som tror 

att han begick självmord, med tanke på att han hade en familj, levde ett lyckligt liv och var 

allmänt positiv till själva livet. Att det sedan skedde några dagar innan det stora genomslaget 

kryddar bara på teorin att oligarken hade låtit denna journalist "självmorda" sig. Än idag vet 

ingen vad som egentligen skedde, och det kommer troligtvis att förbli så. 

 

Efter ungefär sjuttio minuter så var han tvungen att återgå till sitt arbete, men jag var nöjd 

med de svar jag hade fått, de var berättande, intressanta och gav mig ett perspektiv på hur en 

journalist arbetade i Ryssland. Jag tackade för intervjun och började vandra mot tunnelbanan, 

som skulle ta mig tillbaka till centrala Moskva. Det blev dock lite tokigt på färden tillbaka, 

eftersom jag missade att jag skulle av på andra stationen, och råkade istället gå av på den 

tredje stationen. Så det blev ner igen, åka till rätt station och sedan byta till den gråa linjen 

som skulle ta mig till den station som ligger närmast Sveriges Radios kontor här i Moskva. 

 

Tills nästa gång, 
 

Fredrik 

 

Inlägg 14: Åter till skolbänken 
 

Moskva 22/4 2010 - Dag 10 

Inläggets titel kan vara en aning missvisande, men den är dock helt sanningsenlig. Eftersom 

jag under torsdagen besökte MGU, Moskvas största universitet med ca 35 000 studenter, så 

fick jag vara med om några svensk-studerandes lektion för att se hur det går till i den ryska 

skolan. Problematiken i det hela är dock att deras klass inte är helt och hållet representativ för 

MGU eller ryska studenter i allmänhet, men å andra sidan ger det en lite speciell vinkel på det 

hela. 

 

Då byggherrarna ansåg att universitet skulle vara ett enormt praktbygge, gav de order om 

att det skulle bli pampigt, enormt och som en hött med näven mot väst. Sådant blev resultatet, 

och är numera känt som en av Stalinskraporna eller De sju systrarna. Men samtidigt fick de 

för sig att placera universitetet långt utåt tjottahejti, så en lång färd längs den södergående 

röda tunnelbanelinjen är det transportsätt som är att rekommendera när man skall ta sig dit. 

Det jag har märkt under dagarna är att jag inte har några problem med att byta från grå linjen 

till röd linje, men när det är tvärtom så blir det alltid fel på något sätt. Mer om det senare i 

inlägget. 

 

När jag väl kom fram till stationen närmast universitetet så möttes jag upp av några av tjejerna 

i klassen, som för övrigt enbart består av tjejer, och vi började traska mot universitetet, som 

rester sig högt mot skyarna. När vi väl kom in i en av byggnaderna så var jag tvungen att 

skriva in mig som gäst, och eftersom ryssarna uppenbarligen älskar byråkrati och tillstånd så 

fick jag sedan ett dokument med en till synes högst officiell stämpel på. När vi sedan skulle 

gå vidare så var jag tvungen att visa upp pass samt lämna ifrån mig det nyss mottagna 

dokumentet till vakten som satt vid inpasseringsgrinden.  
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Jag började nu fundera på om vi i själva verket ens skulle hinna till lektionen, eftersom det 

verkade vara en tämligen tidskrävande procedur att ens ta sig in i själva byggnaden. Men efter 

vad som kändes som en kortare evighet så satt vi äntligen i klassrummet tillsammans med de 

andra. Deras klassrum, eller klassrum och klassrum, var egentligen väldigt litet, ett långsmalt 

rum med bokhyllor på båda sidorna och ett avlångt bord i mitten. Det var knappt så att det 

fanns rum för stolarna, men på något sätt hade de lyckats klämma in dem. Ett fönster stod på 

glänt och släppte in luft och alla ljud från gatorna nedanför, med tanke på att vi satt på åttonde 

våningen så var det faktiskt en ganska bra utsikt genom det aningen skitiga fönstret. 

 

Eftersom de hade avsatt lektionen för mitt besök så fick jag presentera mig vem jag var, 

vad jag gjorde i Moskva och helt enkelt kortfattat om mitt liv. Då läraren ville ha något av en 

diskussion så valde jag att ta upp ämnet studievillkor, och berätta om hur det är att studera 

hemma i Sverige med allt som det innebär. Vi diskuterade allt från lektioner till olika 

skolprojekt, men vi pratade också om studenters rättigheter och om studentkåren. Det som de 

var mest fascinerade över var att vi har så högt studiebidrag/lån från CSN, men de förstod 

sedan varför när jag berättade hur mycket det kostade att leva i Sverige.  

 

Ett ämne som de fastnade för var studentboendet, eftersom här i Moskva, och Ryssland i 

allmänhet, är det ganska ovanligt att man har en egen lägenhet för sig själv. Ofast så delar 

man den med flera personer, eller så bor man på ett studentboende där man har sitt eget lilla 

rum, som ibland också delas. För många är det dock vanligt att man pendlar från sitt 

familjehem in till universitetet, eftersom alla inte har pengar till ett eget boende på grund av 

de låga studiebidragen. 

 

Att sitta med under deras lektion var mycket intressant, eftersom de alla studerade svenska, 

vilket är väldigt ovanligt egentligen, men de var också mycket intresserade av att just komma 

och arbeta i Sverige. Med tanke på att det svenska språket är ett väldigt litet egentligen så var 

jag intresserad av att få veta de just valde att studera svenska. Svaret blev att de ville läsa 

något mer än engelska och ryska, och av olika anledningar så valde de just ovan nämna språk. 

I framtiden verkar de flesta av dem vilja jobba som översättare, men enligt dem är det väldigt 

svårt eftersom det är en tuff bransch. Dock så var de alla positiva till sina studier, och de var i 

grund och botten inriktade på att det krävs hårda studier för att klara sig i framtiden, vilket de 

tror de kommer få på MGU. 

 

När lektionen var slut så tackade jag för mig, och blev ledd ut ur byggnaden av två ur klassen, 

och snart så befann jag mig åter på den stora gården nedanför huvudbyggnaden. Efter några 

minuters gångtid nådde jag tunnelbanan, och valde då röda linjen. Men, som jag nämnde 

tidigare, så skulle jag snart anlända till knutpunkten för ett flertal linjer, och av någon 

anledning har jag alltid svårt att hitta till den gråa linjen. Men efter ett tag så fann jag den, och 

insåg att jag borde ha hitta den direkt, så jag gick ombord och for tillbaka mot Moskvas 

centrum. Resten utav dagen skulle bli ganska lugn, eftersom jag hade inga fler intervjuer så 

återstående timmar spenderades åt att promenera runt i staden och besöka många av dess små 

butiker. 

 

Tills nästa gång, 
 

Fredrik 
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Inlägg 15: En berättelse från förr 
 

Moskva 23/4 2010 - Dag 11 

Då dagarna i Moskva nu snart är slut så har jag bestämt mig för att helt enkelt göra min sista 

intervju under dagen, och sedan fotografera och spela in ljud till mitt kollage under de sista 

återstående dagarna. Trots det faktum att jag har varit i Moskva under snart två veckor, så har 

jag inte riktigt tagit mig tid till att besöka de kulturskatter och unika platser som finns här i 

Moskva. Detta är något som jag har planerat in under helgen, eftersom att missa dem känns 

som att missa en vital del här i Rysslands huvudstad. 

 

Då det också är en av mina sista arbetsdagar så har jag planerat in en intervju med 

Wadströms kollega Nikolaj, eftersom jag är mycket intresserad av att höra om hur det var att 

vara ung under Sovjetunionens tid. Min tanke var att genom intervjun med Nikolaj, samt 

intervjun med Irina, visa upp två olika tidsaspekter från en och samma stad. Hur var det när 

Nikolaj växte upp under Sovjetunionen, och hur har Irina det, nu när hon som ung lever i det 

moderna Ryssland? Det kan dock finnas problematik i det hela, eftersom jag inte har varit 

med om varken eller så kan jag själv inte avgöra skillnaderna, utan jag får helt enkelt se det ur 

mitt perspektiv, och på det sättet visa upp båda sidorna på ett berättande sätt. 

 

Vi slog oss ner i soffan på mitt kontor och påbörjade vår intervju. Jag valde i början av 

intervjun att hålla det ganska öppet, inte ställa för djupa frågor utan helt enkelt lära känna 

honom bättre. När vi väl börjat komma in på de djupare ämnena så blev det även mycket mer 

intressant, och här kommer jag åter in på det faktum att man skall tänka på att människan är 

skapt med två öron och en mun. Summan av den ekvationen ter sig rimligtvis väldigt enkel, 

och genom att använda sig av den så kan man få ut så mycket mer intressanta svar. Detta var 

även något som lyckades under denna intervju, eftersom Nikolaj gav djupa och berättande 

svar om hur det var att växa upp i dåvarande Sovjetunionen. 

 

Den bilden han ville återge av forna Sovjetunionen var att det inte var något "ont imperium" 

som så många vill få det till, vilket enligt Nikolaj enbart tyder på okunskap och inskränkthet. 

Han medger att alla saker som Sovjetunionen hade för sig inte var helt och hållet korrekta, 

men han vidhåller att det fanns en säkerhet i vardagen. Folk visste att lönen kom, det fanns 

alltid jobb och maten fanns alltid i butikerna, men det var inget lyxliv man levde. Utbildning 

och sjukvård betaldes helt och hållet av staten, och för det är han mycket tacksam, vilket 

också märktes i hans tonläge när han berättade det. Enligt honom så fanns det alltid en 

socialistisk rättvisa, folk skulle inte behöva ha det dåligt i Sovjetunionen, och alla skulle dra 

sitt strå till stacken. 

 

Själva intervjun valde jag att avsluta efter ungefär en timme, eftersom jag hade fått de svar 

jag sökte till mitt reportage, men vårt samtal fortsatte under större delen av förmiddagen. Att 

enbart lyssna till hans berättelser och tankar var speciellt, det är svårt att beskriva med ord, 

men om jag skulle välja några så skulle de vara intressant, upplysande och fascinerande. Att 

höra om tiden när han var soldat i Afghanistan, för att sedan börja som okunnig reporter till 

Moskvas statliga radio och sedan utvecklas till en fullblodad journalist.  

 

Från den tiden då Sovjet stod på sin absoluta topp gällande makt, och vidare mot Gorbatjovs 

nya politik där öppenheten förbättrades och det ekonomiska systemet genomgick enorma 

förändringar. Hela skedet är ofta mer känt som "Perestrojkan" och anses också vara en av de 

främsta anledningarna till Sovjetunionens kollaps. 
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Sammanfattningsvis så var det en mycket givande förmiddag, även om jag inte kommer 

använda allt till mitt reportage så var det otroligt upplysande att få lyssna till vad han hade att 

säga. Ett och annat journalistiskt råd smög sig in under det hela och även Nikolaj anser att det 

hela med "två öron, en mun" är något som dagens journalister måste lära och ta till sig av. För 

honom så är det viktigt att personen man vill framhäva får chans att berätta utan avbrott, även 

om det innebär att man får mer material än man behöver. Men det som var mest intressant i 

hans berättelse var att höra om övergångsperioden då Sovjetunionen kollapsade och dagens 

Ryssland skapades, hur -90 talet förändrade Ryssland med Boris Jeltsin för att sedan tas över 

av Vladimir Putin. 

 

Tills nästa gång, 
 

Fredrik 

 

Inlägg 16: Good ol' Lenin 
 

Moskva 24/4 2010 - Dag 12 

Sista lördagen i Moskva har anlänt, och idag är det en fullspäckad dag som jag har inplanerad. 

Eftersom jag fortfarande inte har tagit mig tid till att besöka de självklara platserna kring Röda 

Torget, och vid en första tanke kan det verka lite "turistaktigt", men å andra sidan känns det 

oerhört onödigt att missa dem när man är här. För jag menar, hur ofta befinner sig man i 

Moskva egentligen? Att inte ta tillvara på chansen känns dumt såväl som onödigt, eftersom 

även om de kan klassas som ovan nämnda beskrivning så bjuder de även på en rik historia 

som har en vital del i Rysslands historia. 

 

Sagt och gjort, under förmiddagen påbörjade jag min vandring ner mot Röda Torget där 

de flesta av dagens mål fanns placerade i området närma ovan nämna torg. Det jag märkte när 

jag vandrade in på torget var hur förberedelserna inför Segerdagen den nionde maj märktes 

av. För det första så har de bytt ut, och nu skojar jag inte, varje gatusten på Röda Torget, mot 

nya och oskadade inför den stora paraden. Ni som har vandrat över torget förstår hur enormt 

arbete det är, och för er som inte haft möjligheten kan jag bara säga att det är ett projekt av 

otrolig rang. Vidare så höll de även på att iordningställa fronten på GUM som vetter mot 

Kreml och Röda Torget, eftersom det också kommer spela en vital roll i firandet av 

Segerdagen. Även Lenins mausoleum hade fått sig en uppfräschning, tillsammans med de 

flesta byggnaderna. Detta var bara ett smakprov på var de håller på att göra inför firandet, och 

det skall medges, när ryssarna gör något så skall det göras ordentligt. 

 

När jag sedan skulle bege mig mot kön för att komma in på gravområdet tillika Lenins 

viloplats så blev det att uthärda en av de ryska traditionerna, nämligen att köa. Jag märkte av 

grupper av turister med tungomål från världens alla hörn, men det fanns även en stor del 

ryssar bland oss. Då de enbart släppte in en viss mängd personer i varje grupp så var det bara 

till att uthärda det hela, men till slut var det dags för mig att vandra framåt mot nästa kontroll. 

Då det råder ett absolut totalförbud mot all fotografering på området så fick vi lämna ifrån oss 

alla kameror, telefoner och liknande till värdeförvaring för en liten summa på tjugo rubel. 

Efter det så var det dags för ännu en kontroll, här med metalldetektorer alá flygplatser och 

med vakter nog för att kunna ockupera ett mindre land.  

 

 

 



65 
 

Väl genom kontrollen så gick vi vidare längs Kremls mur som vetter mot Röda Torget, och 

här kunde vi se flera gravar på framstående personer inom det gamla Ryssland och det inte 

längre existerande Sovjetunionen. Efter några minuter så kom jag fram till Lenins 

mausoleum, och här väntade ännu en kontroll av metalldetektorer, dock var dessa bärbara. 

När jag äntligen kunde passera så steg jag in i hans viloplats, och det var en speciell känsla 

som infann sig. I total tystnad, vilket var ännu en regel för att få tillträde, gick jag nerför 

trapporna och passerade ännu fler vakter. Lenin må vara död, men det är verkligen inget tjafs 

med honom för att uttrycka sig någorlunda abrupt, vakterna har föga överseende med sådana 

som ej håller sig till reglerna. Efter en kort stund nådde jag vilokammaren, och långsamt gick 

man upp för trapporna för att kunna bevittna den balsamerade kroppen av Vladimir Lenin, 

grundare av Leninismen och ledare för Bolsjevikpartiet.  

 

Det var en aning konstig stämning som befann sig inne i kammaren, den påverkade alla 

som var därinne. Många av turisterna var tämligen lyriska, men höll sig enligt reglerna 

knäpptysta, medans de riktigt gamla ryska människorna såg ut att kunna börja gråta när som 

helst. Det var väldigt blandade känslor med andra ord som fanns därinne, men det alla 

troligtvis kände var ett sting av historia.  

 

Att bevittna Lenin påverkade oss alla, och den sinnesstämningen satt kvar långt efter det att 

jag lämnat mausoleet och fortsatt min vandring längs Kremls höga murar. Bakom Lenins 

mausoleum fanns ett flertal gravar med byster ovanpå de stora gravstenarna, och den som var 

mest dekorerad med blommor och dylikt var föga förvånande Josef Stalins. Med tanke på 

Segerdagens närmande så var det självklart att den skulle vara ståtlig och väldekorerad. 

 

När jag nådde slutet på vandringen längs gravarna så befann jag mig i andra änden av Röda 

Torget, och fick således vandra en bit för att kunna hämta ut kameran. Nästa punkt på 

schemat var Vasilijkatedralen, en av Rysslands mest kända byggnader tillika konstverk, med 

sina färgglada och fantasifulla lökformade kupoler. Den ståtliga byggnaden uppfördes 1555-

1561 på order av Ivan den Förskräcklige, detta som ett minne till erövringen av Karzan några 

år tidigare.  

 

Ivan hade inte sitt ökända namn enbart för sakens skull, vilket märktes då han enligt 

myten skall ha "tackat" arkitekten Postnik Jakovlev genom att låta sticka ut dennes ögon, med 

förklaringen att han aldrig skulle kunna göra något liknande. Idag så är katedralen en av de 

mest välkända symbolerna för Moskva och hela Ryssland, ett land med fantastisk arkitektur, 

från tidig historia till Stalinskraporna. 

 

Helt plötsligt hör jag körsång från en av kammarna, och när jag följer den så ser jag att det är 

en manskör som håller en föreställning, och hur åhörarna sitter på gamla träbänkar. Det var 

mycket intressant sång, bland annat på grund av att det just är på ryska, men även för att det 

var en speciell känsla som infann sig när man stod där, och hur solen strålar letade sig in 

igenom gångarna. Rent akustiskt var det fantastiskt, sången ekade genom gångarna och fyllde 

hela katedralen med vacker körsång, vilket bara ökade på känslan av att man hade hamnat på 

en oerhört unik och betydelsefull plats, och då i flera avseenden. 

 

Tills nästa gång, 
 

Fredrik 
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Inlägg 17: Ett bakslag 
 

Moskva 25/4 2010 - Dag 13 

Detta kommer bli ett ytterst kort inlägg, förklaring följer nedan. 

 

Av någon anledning så har vädergudarna bestämt sig för att Moskva skall få ett saligt 

skitväder under söndagen, en av de dagarna jag hade planerat att vandra ut på staden för att 

fotografera och spela in ljudeffekter till mitt ljud- och fotokollage. Men då vädret ständigt 

växlar mellan syndaflod, snö, hagel och en solglimt då och då så har jag helt enkelt valt att 

använda tiden till att fortsätta på min vetenskapliga del i arbetet. Då detta är huvudpunkten i 

mitt arbete så är det viktigt att jag använder min tid väl för att kunna få fram ett så bra resultat 

som möjligt. 

 

Men eftersom jag har ett antal saker inplanerade under morgondagen så anser jag, trots dagens 

bakslag, att det kommer lösa sig. Då marknadsbesök, stadsvandringar och allmänt umgänge 

står på måndagens schema så finns det ändå tid för att kunna ta igen det jag missat idag. Detta 

var också en av de viktigaste punkterna i min planering, att allting inte kan gå som man vill 

varje gång, utan att det faktiskt kan komma förhinder. Genom en smidig planering så kan 

dessa på så sätt övervinnas utan några större förluster. 

 

Tills nästa gång, 
 

Fredrik   

 

Inlägg 18: Den långa dagen 
 

Moskva 26/4 2010 - Dag 14 

Måndag, och den sista hela dagen som jag befinner mig här i Moskva. Då jag vill utnyttja 

tiden maximalt så har Irina, en av studenterna vid MGU, förslagit ett schema för dagen. 

Eftersom jag vill njuta av Moskva så mycket som möjligt innan jag reser tillbaka till Sverige 

så anser jag att det är väldigt bra att göra så mycket som möjligt, eftersom under 

morgondagen kommer det ej finnas så mycket tid för liknande projekt. 

 

Den sista måndagen här i Moskva börjar ganska tidigt, klockan 09.30 så anländer jag till 

Sportivnaya-stationen på röda linjen, där vi hade bestämt att vi skulle mötas upp inför dagens 

aktiviteter. Eftersom jag har hamnat mitt i morgonrusningen så är det oerhört mycket folk i 

tunnelbanan, och vagnarna känns tämligen välfyllda av studenter, arbetare och affärsmän. 

Dock så fanns fortfarande den gamla artigheten kvar, när äldre människor kom in i vagnarna 

så dröjde det inte länge innan någon yngre person reste sig och erbjöd platsen. Det är något 

jag har märkt här, även om det är en tuff och stressig stad så verkar ungdomarna fortfarande 

ha respekt gentemot äldre människor. 

 

I vilket fall så möttes vi upp, och vårt första mål för dagen var en av de större marknaderna i 

Moskva. Då detta inte är något turistställe så kändes det trevligt att komma bort från de 

centrala delarna av staden och faktiskt uppleva något som inte hade skrivet "turistfälla" över 

sig.  
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Även solen hade bestämt sig för att bjuda på ett trevligt solsken, men det var en ganska kylig 

morgon eftersom det blåste lite, men tack vare solen så var det ändå en ganska behaglig 

morgon. När vi vandrade bort mot marknaden så kunde jag höra hur kommersen redan var i 

full gång, då detta var en marknad som enbart var öppen på morgonen och förmiddagen. När 

vi kommer in på området förstår jag varför, otaliga små stånd som sålde allt mellan himmel 

och jord fyllde upp ytorna. 

 

Överallt gick folk och strosade omkring bland alla försäljare, som alla försökte få folk att 

köpa just deras jeans, skor eller andra prylar. Det var förståeligt varför det var så mycket folk 

där, även om det var en småkylig morgon, så var det samtidigt en mycket trevlig och 

intressant stämning över marknadsområdet. Här och var kunde man se små gummor putta 

omkring på små vagnar, där allt från nykokta majskolvar till varmt kaffe salufördes. Det var 

uppenbarligen en mycket tacksam och uppskattad del av marknaden, eftersom många av 

försäljarna tillika kunderna gick runt med en kopp kaffe i handen för att värma sig under de 

tidiga timmarna. 

 

Efter ungefär en timmes kikande, shoppande och allmänt umgänge så bestämde vi oss för 

att vandra vidare mot nästa punkt på dagens schema, nämligen ett närliggande kloster. Vi 

vandrade genom parker, där vårens tecken börjat göra insteg, där gräset och träden spred sin 

grönska. Det är något jag har märkt i Moskva, det finns otroligt många parker, stora som små, 

där stillheten av någon anledning alltid ger sig tillkänna. Det spelar ingen roll hur stor parken 

är, det viktiga är att dessa platser av lugn- tillika stillhet finns, eftersom det är i dessa som 

man kan ta en paus från det annars stressiga livet här i Moskva. 

 

Väl framme vid klostret vandrade vi in genom de stora järnportarna, och som genom ett 

trollslag, så upphörde genast trafikens ljud utanför och en känsla av fridfull stämning tog 

över. Detta berodde troligtvis på de höga stenmurarna, eftersom klostret ursprungligen var en 

borg, och därför fanns det även höga torn inbäddade i muren. Det fanns även många 

imponerande gravstenar, och det visade sig att det låg många med adlig börd begravda här, 

och en av de större kyrkorna inne på klosterområdet hade även förr i tiden tjänat som ett 

barnhem. Då och då kunde vi se några av prästerna, som gick i sina långa svarta kläder, ofta 

väldigt gamla men oerhört respekterade i det ryska livet, trots det faktum att religionen inte 

har fått fäste i alla åldersgrupper. 

 

Efter den intressanta vandringen bland kyrkor, gravstenar och statyer så började vi åter 

vandra mot de stora järnportarna för att bege oss tillbaka mot tunnelbanan. Då Irina hade 

lektioner som väntade bestämde vi oss för att vi skulle mötas upp senare under kvällen för en 

promenad runt Moskva. Väl framme vid det spår som skulle ta mig tillbaka till stadskärnan 

skiljdes vi åt för tillfället, och jag for iväg norrut på den röda linjen. Under de timmar som var 

lediga under dagen så återvände jag till Sveriges Radios kontor för att prata med Wadström, 

och samtidigt träffa den nya korrespondenten för Radio Danmark som nu skulle husera i mitt 

kontor som jag använt under min tid här i Moskva. Jag passade även på att fotografera och 

göra inspelningar av olika ljudmiljöer till mitt arbete, eftersom jag visste att jag skulle komma 

att behöva olika miljöljud till mina gestaltande arbeten. 

 

När väl kvällen anlände så var det dags för mig att möta upp med Irina, denna gången på 

Biblioteka Imrni Lenina-stationen, vilket inte särskilt oväntat låg vid det stora 

Leninbiblioteket, vilket är ett av världens största. Med tanke på hur stort det var, och hur 

imponerande arkitekturen var, så är jag inte förvånad över det.  
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Vi började vandra ner för gatorna mot Moskva-floden för att få se lite olika delar av Moskva. 

Efter några kvarter så kom vi fram till ännu en stor katedral, som låg tämligen högt upp och 

blickade ut över bland annat Kreml och Vasilijkatedralen, men även över de äldre delarna av 

Moskva. Över floden så bredde sig en stor imponerande bro, och på vår högra sida kunde vi 

skymta den berömda chokladfabriken i Moskva, vars produkt är känd som          к яб ь, 

eller Röd Oktober som vi skulle säga här hemma i Sverige. 

 

Vi vandrade vida längs gatorna i Moskva, och fann oss en större park där ungdomarna njöt av 

solens värmande strålar, sittandes på parkbänkarna eller roade sig med ett par frisbees. Efter 

ett tag så kom vi till en lite mindre bro, men det som var så speciellt med den var de 

"kärleksträd" som fanns på den. Det var träd i metall, där det hängde hundratals hänglås, alla 

med datum och namn ingraverade. Detta är en gammal rysk tradition, där nygifta par visar sin 

kärlek genom att hänga upp ett sådant hänglås för att sedan kasta nyckeln i havet. Detta är 

även något som jag såg under min förra resa till Ryssland, då i Murmansk -09 där jag såg 

liknande hänglås i hamnen. 

 

När vi vandrade tillbaka mot de mer centrala delarna av Moskva för att ta oss en fika så såg vi 

hur Röda Torget var avspärrat, och hur gatorna omkring det också var på väg att spärras av. 

Detta av anledningen att en övning inför firandet av Segerdagen den nionde maj skulle hållas 

under tisdagen, och med tanke på vad den nyss nämnda dagen betyder för Ryssland och dess 

folk var jag inte förvånad att de tog allvarligt på det hela. Till slut hittade vi ett trevligt café 

inne på GUM, den välkända gallerian som ligger bredvid Röda Torget, där vi slog oss ner för 

att bedriva de sista timmarna under kvällen. Från det enorma och väldigt vackra glastaket som 

täcker hela gallerian och skänker välkomnande ljus, kunde vi se de skymningsröda 

solstrålarna skina och snart försvann de för att åter täcka Moskva med nattens mörker. 

 

Tills nästa gång, 
 

Fredrik 

 

Inlägg 19: Ett farväl 
 

Moskva 27/4 2010 - Dag 15 

Till sist är dagen här, då jag lämnar Moskva bakom mig och återvänder till Piteå, och det är 

med blandade känslor det kommer ske. För mig så kommer denna ryska stad alltid ha en plats 

i mitt hjärta, och skulle jag kunnat tala ryska, så skulle jag inte se några som helst problem 

med att bo här. Några kanske frågar sig varför, och jag skulle kunna ge er långa och 

berättande svar, men samtidigt så är det något man bör uppleva.  

 

Det är något man själv bör känna på för att kunna skapa sig en uppfattning om staden, om 

själva Ryssland, och lära sig att se bortom de illusioner och fördomar tillika stereotyper som 

västvärlden har skapat. Att lära känna folket som bor här, att kunna se och höra hur de ser på 

Ryssland, med dess rika historia och politiska ställning. Då Ryssland har en oerhört rik kultur 

så är det något som bör upplevas, eftersom den skiljer sig gentemot det vi vanligtvis är vana 

vid. Samtidigt som Moskva har förändrats enormt sedan Sovjetunionens upplösning så finns 

de gamla kulturella och religiösa traditionerna och sederna kvar, det nya går hand-i-hand med 

det gamla, vilket gör det hela så mycket mer intressant att uppleva. 
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Sammanfattningsvis så har min tid här i Moskva gett mig så otroligt mycket, från 

informerande och välgrundad fakta tillika samtal till mitt examensarbete, samtidigt som jag 

har upplevt och sett så mycket intressant här i Moskva. Från de små parkerna till 

Leninmausoleet via Kreml och Vasilijkatedralen. Att resa till Moskva har länge varit ett av 

mina livsmål, och nu när jag har uppfyllt det så känner jag en stark längtan efter att återvända 

någon dag i framtiden. Samtidigt som jag skulle kunna skriva tusentals tecken om det hela, så 

är det också svårt att sätta ord på det hela, som jag nämnde tidigare. 

 

Jag anser också att det var ett smart drag att inte bo på ett hotell, utan istället bo på ett hostel 

under min vistelse i Moskva. Om vi bortser från de ekonomiska aspekterna så har jag träffat 

så mycket intressant folk som jag knappast skulle ha gjort om jag bott på ett hotell. Från 

accentrika britter till beresta kanadensare, vilka tydligen verkar resa i dussintal, till danstjejer 

från Sankt Petersburg, och även en och annan australiensare. Alla har haft sin unika och 

speciella historia och bakgrund, alla högst intressanta att ta del av. Då jag bodde där under två 

veckors tid så hann jag se folk komma och gå, men en av de som bodde där lika lång tid som 

jag, var en mycket trevlig amerikan, vars far var manager för stället jag bodde på. Dessa 

människor har också haft en historia att berätta, och anledningarna till varför de var i Moskva 

var lika många som de var olika från varandra. 

 

Jag vill avrunda det hela med ett tips: Res till Moskva, jag garanterar att du inte kommer att 

lämna Ryssland utan nya intryck och upplevelser. Man bör då helst resa under maj alternativt 

september månad, då värmen är lagom och då vårsommaren har färgat floran grön, eller då 

höstens vackra färger sätter prägel på den ryska staden. 

Upplev, se och lär, passa på att se de kulturella och religiösa storheterna, men passa även på 

att gå på marknaderna och besöka GUM vid Röda Torget. För Moskva bjuder på så otroligt 

mycket, det finns sådant man absolut inte bör missa under sin vistelse, ett sådant exempel är 

även tunnelbanan i Moskva. Betala tjugoåtta rubel, ställ dig på de långa rulltrapporna och 

färdas djupt ner, långt under markytan, för att ta del av de vackra och fantasifulla stationerna. 

 

Avslutningsvis vill jag tacka alla som på något sätt har bidragit till min vistelse i Moskva, 

främst Fredrik Wadström vid Sveriges Radio, som tog emot mig och lät mig följa honom i 

hans arbete. Jag vill även passa på att tacka Irina, en av de studenter som läser svenska vid 

MGU, som har hjälpt mig i mitt arbete och visat mig runt här i Moskva. Givetvis finns det så 

många fler, men som det gamla uttrycket lyder: "Ingen nämnd, ingen glömd", så vet jag att 

jag aldrig kommer glömma dem för deras hjälp. Jag önskar dem alla lycka i framtiden, vart 

den än kommer föra dem, och att vi någon gång i framtiden åter kan träffas över en fika i 

Moskva. Jag kommer låta bloggen finnas kvar tills dess mitt examensarbete är inlämnat, 

granskat och godkänt, då denna blogg är en del av dokumentationen för mitt arbete. 

 

Tack alla ni som har följt mitt arbete, och läst om mina äventyr, upplevelser och intryck.  

 

Спасибо! 
 

Fredrik  

 

 

 

 

 

 


