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Abstrakt 

Forskningens centrala frågeställning är: Hur ser arbetsförhållandena ut för svenska 
frilansjournalister som bor och tjänstgör utomlands? Syftet har varit att utreda hur de 
svenska frilansjournalisterna i utlandet själva ser på sitt arbete och sina 
arbetsförhållanden. Alltifrån löner och arbetstider till arbetsmiljö och pressfrihet 
diskuteras.  
 

Kvalitativa forskningsintervjuer har genomförts med fyra svenska frilansjournalister som 
tjänstgör utomlands. En som tjänstgör i Mellanöstern, en i Indien, en i Frankrike och en i 
Finland. Det har varit en jämn könsfördelning av de tillfrågade. Svaren från de fyra 
journalisterna har bearbetats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 
 

Det mest centrala som kommit fram under forskningen är att frilansjournalisterna ser 
friheten att lägga upp arbetsdagen som de själva vill, kunna bosätta sig var de vill och 
resa mycket som fördelarna med sina arbetsvillkor. Nackdelarna som beskrivs är 
otryggheten beträffande försörjningen, att inte få rimligt betalt, ensamheten som 
uppstår utan arbetskamrater, samt riskerna som föreligger när de rapporterar från 
krigsdrabbade länder utan en redaktion som står bakom. 
 

Abstract 

Research key question is: How do the working conditions look like for Swedish freelance 
journalists living and serving abroad? The aim was to investigate how Swedish freelance 
journalists abroad themselves view their work and their working conditions. From wages 
and working hours to work and press freedom are discussed.  
 

Qualitative research interviews were conducted with four Swedish freelance journalists 
based abroad. One serving in the Middle East, one in India, one in France and one in 
Finland. It has been a gender balance of respondents. The responses of the four 
journalists have been processed based on a qualitative content analysis. 
 

The key that have emerged during the research is that freelance journalists enjoy to 
plan the working day as they wish, be able to settle wherever they want and travel a lot 
as the benefits of their working conditions. The disadvantages described is the insecurity 
regarding supplies, not getting a fair price, the loneliness that occurs without co-workers, 
and the risks that exist when reporting from war-torn countries without an editorial 
staff that stands behind it. 
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Inledning 

Den 1 juli 2011 greps utrikesreportern Martin Schibbye tillsammans med fotografen 
Johan Persson i Etiopien misstänkta för terrorbrott efter att från Somalia ha tagit sig in i 
området Ogaden med gerillan Ogadens nationella befrielsefront. Den 27 december 2011 
dömdes de båda till 11 års fängelse för terrorbrott. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Schibbye). Min hypotes är att journalister som 
väljer att frilansa väljer friheten före tryggheten. Att en del journalister väljer att 
rapportera från krigsdrabbade länder pekar desto mer på att de prioriterar tryggheten 
relativt lågt. 
Hur ser arbetsvillkoren ut för de svenska frilansjournalisterna som bor och tjänstgör 
utomlands och skriver för svensk press? 

 

Jag har länge varit intresserad av omvärlden och hur det som händer runt omkring oss 
påverkar oss. Enligt mig är det viktigt att ta del av global information genom 
utrikesnyheter för att kunna förstå världen på ett rättvist sätt. För många är 
journalistens rapportering från olika länder den enda källan de har för att skapa sig en 
bild av hur världen runt omkring ser ut. Det är därför viktigt att informationen kommer 
från en journalist som är positionerad i landet den rapporterar ifrån, som kan vara 
läsarnas ögon och öron i ett land långt borta och som kan ge läsarna en bild av det som 
händer i andra länder. 
 

Min erfarenhet inom områden ligger i att jag själv arbetat som frilansjournalist i Sverige 
och har kännedom om hur arbetsförhållandena kan se ut för en person som frilansar 
inom landet.  
 

Mina tidigare kunskaper i ämnet ligger i att jag har grundkunskapen inom journalistik 
efter att snart ha läst klart en högskoleutbildning inom journalistik. Jag har även arbetat 
som journalist i drygt ett år och har kunskaper om hur arbetet fungerar för en anställd 
journalist. Genom att jag är medlem i Svenska journalistförbundet har jag tagit del av 
information kring hur arbetsförhållandena ser ut för journalister genom deras hemsida 
och tidningen ”Journalisten” som kommer hem en gång i månaden. Jag har frilansat för 
en lokal nöjestidning under en period och har därmed en liten kunskap om hur det 
fungerar att sälja in reportage och idéer som frilansare. 
 

I den här rapporten kommer jag att försöka ge en bild av arbetsförhållandena för 
svenska frilansjournalister som bor och rapporterar från ett annat land. Alltifrån 
arbetsmiljö, inkomst och pressfrihet, till språk, källor och framtidsutsikter kommer att 
tas upp. 
 

Det känns viktigt att forska kring den här yrkesgruppens arbetsförhållanden då antalet 
frilansjournalister ökar och det blir färre fast positionerade utrikeskorrespondenter. 
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Niklas Kierkegaard, utrikeschef på Svenska Dagbladet, menar att de köper in mer 
frilansmaterial nu än för tio år sedan. För tio år sedan använde de sig mer av 
byråmaterial från TT, Reuters och AP än vad de gör nu. 
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Syfte 

Syftet med den här forskningen är att ge en bild av hur arbetsförhållandena kan se ut för 
svenska frilansjournalister som tjänstgör utomlands. Detta är intressant att undersöka 
då antalet frilansjournalister ökar på de svenska redaktionerna. (Niklas Kierkegaard, 
utrikeschef på Svenska Dagbladet). 
 

Syftet är att få fram hur arbetsmiljön, arbetstiderna och lönen ser ut. Något annat som 
kommer att forskas kring i denna rapport är hur pressfriheten ser ut i de länder som 
journalisterna rapporterar ifrån, hur nyhetsproduktionen fungerar och hur 
journalisternas yrkesbakgrund, samt framtidsdrömmar inom yrket ser ut. 
 

Min forskning utmynnar i ett försök att förmedla en bild av hur arbetsförhållandena ser 
ut för svenska frilansjournalister som tjänstgör utomlands och skriver för svensk press. 
Det för att urskilja vad i arbetsvillkoren som är bra och vad som behöver förbättras. 
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Frågeställningar 

Det jag kommer att lägga störst vikt på är att kartlägga en bild av hur arbetet som 
svensk frilansjournalist i utlandet ser ut, med fokus på arbetsförhållandena. 
 

Forskningens huvudfråga är: 
”Hur ser arbetsförhållandena ut för svenska frilansjournalister som bor och tjänstgör 
utomlands?” 

 

Underfrågor: 
 

”Hur ser arbetsmiljön ut för svenska frilansjournalister som rapporterar från andra 
länder?” 

”Hur ser arbetstiderna ut?” 

”Hur ser lönen ut för de svenska frilansjournalisterna i utlandet?” 

”Hur ser pressfriheten ut i de länder de rapporterar ifrån?” 

”Hur fungerar själva nyhetsproduktionen för dessa journalister?” 

”Vad har frilansjournalister som arbetar i utlandet för yrkesbakgrund och utbildning?” 

”Hur ser utlandsbaserade frilansjournalister på framtiden inom yrket?” 
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Bakgrund 

Genom frilansjournalister som tjänstgör utomlands får vi utrikesnyheter som hjälper oss 
att ta del av vad som händer i andra länder. Det är viktigt att våra nyheter kommer från 
källor som själva varit på plats och som på ett så objektivt sätt som möjligt kan berätta 
för oss vad som händer. En person som varit på plats har alltid en större inblick i det 
som händer och därmed en bättre utgångspunkt att rapportera en nyhet, än de som 
väljer att rapportera utifrån en andrahandskälla. Från de nyheter vi får kan vi själva 
analysera kring informationen, vilket jag anser ligger i mottagarens händer och inte i 
sändarens.  
 

På Svenska journalistförbundets hemsida tar de upp vilka skillnader som finns i 
arbetsvillkoren mellan en fast anställd journalist och en frilans. Frilansjournalister är 
väldigt ofta egna företagare, vilket gör att deras arbetsvillkor till stor del liknar dem som 
egna företagare har. Här tas det upp vilka skillnader som gäller för lön, kostnader, 
arbetsmiljö och trygghet eftersom det är centrala delar i arbetsvillkoren. Skillnaderna 
mellan arbetsvillkoren är stora och genom att visa upp några av de mest grundläggande 
skillnaderna kan man få en bakgrund till hur arbetsvillkoren ser ut för 
frilansjournalisterna.  
 

Skillnader mellan arbetsvillkoren för fast anställd och frilans 

Lönen 

Enligt Svenska journalistförbundet finns det stora skillnader i arbetsvillkoren mellan den 
som arbetar som frilansjournalist och den som är fast anställd journalist på en redaktion. 
Skillnaderna ligger i bland annat inkomsten. Som anställd får du lön varje månad och 
utöver det får du även semesterersättning, OB-tillägg, traktamenten och 
övertidsersättning.  
 
Frilansjournalistens lön består av de intäkter de får in från sålda arbeten, minus de 
kostnader som arbetet innebär. Det förekommer inga automatiska höjningar av 
frilansjournalistens arvoden. Enligt Svenska journalistförbundet har inkomsterna för de 
flesta frilansjournalister legat stilla eller sjunkit under de senaste åren. 
 

Kostnader 
En annan skillnad i frilansjournalisternas och de fast anställda journalisternas 
arbetsvillkor är kostnaderna. För en fast anställd journalist betalas avgifter för pension 
och vissa försäkringar ut av arbetsgivaren. Även företagshälsovård erbjuds för de 
anställda på många företag. 
 
Frilansjournalisten har ingen arbetsgivare som står för dessa kostnader, utan får ta ett 
betydligt större ansvar då det kommer till kostnader. Eftersom frilansjournalisten driver 
sitt eget företag får denne stå för alla kostnader själv. Det kan vara till exempel olika 
typer av försäkringar som företagsförsäkring, sjuk- och pensionsförsäkring.  
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Arbetsmiljö 

För fast anställda journalister ligger ansvaret för arbetsmiljön hos arbetsgivaren. Det 
ansvaret är reglerat i lag. För en anställd är möjligheten att reglera arbetsmiljön 
begränsad. En anställd journalist har oftast arbetskamrater, vilket ger möjlighet till 
redaktionellt stöd och socialt umgänge. 
 
För frilansjournalisten ligger däremot ansvaret för arbetsmiljön helt och hållet på 
journalisten själv. Enligt svenska Journalistförbundet så sätter ekonomin ofta gränser för 
de flesta frilansjournalister att skaffa en bra och ergonomiskt riktig arbetsmiljö. Det är 
många frilansjournalister som tycker att avsaknaden av arbetskamrater försämrar 
arbetsmiljön. Det är fler än hälften som sitter hemma och arbetar, utan redaktionellt 
stöd och arbetskamrater. 
 

Trygghet 
Att arbeta som frilansjournalist kan innebära en minskad trygghet på flera olika sätt. Om 
en frilansjournalist till exempel blir utsatt för hot eller trakasserier i arbetet så är det 
upp till henne eller honom själv att skaffa skydd. Om däremot en fast anställd journalist 
blir hotat så ligger det på arbetsgivarens ansvar att skaffa fram det skydd som krävs. 
(https://www.sjf.se/for-dig-som-ar/frilans/anstalld-eller-frilans-vad-ar-skillnaden) 
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Metod 

För att få fram ett nyanserat svar på hur arbetsförhållande kan se ut har fyra 
frilansjournalister som tjänstgör i olika länder intervjuats. 
 

Jag har använt mig av metoden kvalitativa forskningsintervjuer. Anledningen till att jag 
valde metoden var att jag ville hitta personliga erfarenheter som kunde ge en bild av hur 
arbetsförhållandena kan se ut. Genom att göra flera intervjuer ville jag urskilja 
varierande handlingsmönster och få en större bild av hur arbetsförhållandena kan se ut 
för olika personer med samma yrke. Om jag är intresserad av att till exempel försöka 
förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja 
varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ studie rimlig (Trost, 2010).  
 

Eftersom jag intervjuat personer som befinner sig i olika delar av världen så valde jag att 
använda mig av metoden e-post intervjuer. Anne Ryen beskriver många fördelar med 
metoden i sin bok "Kvalitativ intervju". Några av fördelarna hon räknar upp är att man 
slipper lägga ned tid på transporter, det blir få geografiska begränsningar, både tids- och 
kostnadsbesparande, intervjupersonen får tid att reflektera över svaren på oväntade 
frågor och det förenklar valideringen. Anne Ryen räknar även upp några nackdelar som 
kan finnas med e-post intervjun. Bland annat att förmågan att uttrycka sig skriftligt 
varierar (Ryen, 2004). Eftersom jag intervjuat journalister som arbetar för skriven press 
har inte det varit något problem i det här fallet. Hon tar även upp frågan om hur man 
ska skapa tillit mellan parterna när kommunikationen bara är skriftlig. Jag har lyckats 
bygga upp ett förtroende med mina intervjupersoner genom att mejla med dem mycket, 
visat mig intresserad av deras svar genom att ställa följdfrågor och varit trevlig i mitt 
språk. 
 

Jag har intervjuat fyra svenska frilansjournalister som just nu bor och tjänstgör 
utomlands och skriver för svensk press. De journalister jag valt att intervjua rapporterar 
alla från olika länder. Jag gjorde det valet för att ge en bredare bild av hur arbetet kan 
fungera oavsett vilket land journalisten rapporterar ifrån. Journalisterna jag har 
intervjuat är Eva Boss som bor i Cypern och rapporterar om Mellanöstern, Hanna Sistek 
som bor i New Delhi och rapporterar om Indien, Sören Viktorsson som bor i och 
rapporterar om Finland, samt Stefan Andersson som bor i och rapporterar om Frankrike. 
Jag valde även att ha en jämn könsfördelning på mina intervjupersoner, två män och två 
kvinnor, för att inte resultatet skulle kunna härledas till att jag enbart intervjuat män 
eller kvinnor. 
 

Efter att ha läst tidigare forskning som gjorts inom området kom jag fram till vilka 
ämnen inom området som jag ville forska vidare kring. Jag lade upp en intervjuguide 
med fem olika överrubriker med de ämnen som jag ansåg viktigast och skapade sedan 
relevanta frågor till dessa. Anledningen till att jag valde att göra intervjuer via mejl var 
att jag ansåg att det skulle ge dem bästa och mest utvecklade svaren, då det är 
journalister som är vana att skriva som intervjuats. Jag ansåg att de genom att få 
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frågorna skrivna kunde känna att de fick betänketid på sig när de svarade på frågorna 
och därmed kunde utveckla svaren i egen takt. 
 

Nu i efterhand kan jag tänka mig att jag kunnat få ut ännu djupare svar om jag gjort 
intervjuerna ansikte mot ansikte. Om jag hade haft mer tid och ekonomiska resurser 
hade jag kunnat åka till de personer jag intervjuat för att både se deras arbetsplatser, 
intervjua dem och se hur de arbetar. Det hade gett ett stort mervärde till min uppsats. 
Det här är ett metodologiskt problem som jag ställts inför, men utifrån den tid och de 
resurser jag haft är jag nöjd med de resultat jag lyckats få fram genom den metod jag 
använt.  
Jag skulle kunna ha använt mig av deltagandeobservationer för att ute på fältet se hur 
arbetet fungerar, analysera och rapportera om det. Min ambition var att ha med en 
deltagandeobservation, men på grund av att personen jag skulle observera vid tillfället 
inte arbeta med något som jag ansåg tillföra rapporten något, så uteblev detta. Jag tror 
att en eller flera deltagandeobservationer skulle kunna tillföra mycket till min forskning 
och det är något jag vill göra men är osäker på om det kommer att hinnas med. En 
deltagandeobservation skulle kunna bidra med en bild av arbetsmiljön som är svår att 
framställa enbart genom intervjuer. Om jag i nuläget skulle ha börjat med min uppsats 
så hade jag lagt större vikt på att ha med någon deltagandeobservation. 
 

Valet att avgränsa mig till att intervjua fyra svenska frilansjournalister grundar sig i att 
kunna göra lite längre intervjuer med journalisterna och ha tid att sammanställa 
resultaten. Intervjuerna är kvalitativa och därför så tror jag att fyra journalister kommer 
ge mig den information som krävs för att ge en bild av hur arbetet kan fungera. 
 

Jag skulle kunna ha använt mig av en kvantitativ metod för att undersöka ämnet och 
delat ut enkäter till ett tjugotal frilansjournalister eller fler, men det hade inte gett mig 
den djupa kunskapen om hur arbetet fungerar. Det skulle dessutom ha blivit väldigt 
tidskrävande att sammanställa svaren från så många journalister. Eftersom jag ville få 
fram hur arbetsförhållandena kan se ut för frilansjournalister som tjänstgör utomlands, 
något som är komplext och ser olika ut från person till person, krävs mycket tolkning. I 
kvantitativ forskning samlas svar in som data och tolkningen av de enskilda svaren sker 
sällan.  
 

När intervju-guiden framställdes så låg tyngdpunkten på att ställa frågor kring 
arbetsförhållandena. Centrala frågor kring arbetsförhållanden är arbetstider, lön och 
arbetsmiljö. Hur själva nyhetsarbetet går till för journalisten kan såväl ge en inblick i hur 
arbetsförhållandena ser ut, varför även frågor kring detta har tagit med. 
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Teori och tidigare forskning 

Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström, Gunn Johansson och Ulf Lundberg har 
i deras bok "Gränslöst arbete" beskrivit det nya arbetslivet ur ett socialpsykologiskt 
perspektiv. Det nya arbetslivet innebär att individen i allt större utsträckning själv måste 
initiera, motivera, planera, genomföra och ta ansvar för det egna arbetet. I boken 
beskrivs fördelar och nackdelar med detta nya arbetssätt. Fördelar som räknas upp är 
att det har blivit mer omväxlande, mer stimulerande, personligare, mer fokuserat och 
friare. De nackdelar som beskrivs är att det blivit mer komplicerat, mer kravfyllt, 
minskad gemenskap och otryggare.  
När arbetets villkor blir mer fria och flexibla skapas inte bara möjligheter utan även ett 
tryck på individen att arbeta mer. Detta tryck kan givetvis komma från individens eget 
intresse för och lust till arbetet (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 
2006). I en studie som de genomfört hade de funnit flera exempel på individer som blivit 
helt absorberade av arbetet och oförmögna att stänga av. Dessa var i första hand 
personer som arbetade i självständiga arbeten med stora utmaningar och stora 
belöningar.  
Förutom att ta upp de fria arbetsvillkoren, tas ämnet om ekonomisk stress upp i boken. 
De menar att den ekonomiska stressen uppstår när framtiden är oförutsägbar och man 
upplever sig sakna inflytande över den.  
 

I boken "Gränslöst arbete" berättar att de att genom deras egna studier av flexibla 
arbetsvillkor hos bland andra konsulter, högre tjänstemän och frilansande journalister är 
de höga kvalifikationskraven påtagliga. Arbetsuppgifterna är inte bara komplexa och 
ligger på en hög abstraktionsnivå, de är också ostrukturerade och oförutsägbara. De 
flesta arbetar i projekt eller under projektliknande former. Det betyder att individerna i 
större eller mindre utsträckning själva måste definiera, planera och strukturera sitt eget 
arbete (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). De skriver även att 
förutsättningarna för arbetet varierar. Det gäller i synnerhet frilansjournalisterna som 
kan få eller tvingas ta uppdrag med mycket kort varsel (Allvin, Aronsson, Hagström, 
Johansson & Lundberg, 2006). 
 

Arbetet kräver därmed att de är beredda att ompröva och omorientera sitt arbete. De 
menar att det därmed krävs att man fortlöpande skaffar sig nya kunskaper och sätter sig 
in i nya områden. Med hänvisning till den ovan nämnda handlingscykeln kan vi 
konstatera att dessa arbeten kräver intellektuella förmågor i form av såväl avancerad 
problemlösning som kreativitet (Hanson, 2004). 
 

 

Det stöd som individen erhåller från familj, vänner, arbetsplatsen, chefer och kollegor 
(Callan, 1993; Dekker & Schaufeli, 1995; Lim, 1996) har lyfts fram som en viktig faktor 
för hur anställda reagerar på och hanterar stress. (Nässvall, 2009). Ofta känns det bra att 
ha någon att prata med när man stöter på problem. Att prata med någon och få någon 
annans syn på situationen kan ge värdefull information om hur situationen kan 
förbättras, eller bara ge ett utlopp för upprörda känslor. (Nässvall, 2009). Denna teori 
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påvisar att arbetsvillkoren för frilansjournalister behöver förbättras för att de ska vara 
hållbara i längden. Fokus har lagts på det negativa i arbetsvillkoren eftersom det är vad 
som behöver förbättras.  
 

Tidigare forskning 

Jag har läst tidigare forskning i ämnet, bland annat Fredrik Bogars uppsats ”Från 
uttalande till inslag: Hur arbetar en utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio”, Peter 
Olofssons uppsats ”Så tänker frilansjournalisten” och Oskar Hannler och Gustav 
Bådagårds uppsats ”Hur fri är en frilans?”. Alla dessa har använt kvalitativa 
forskningsintervjuer som metod, vilket har fungerat väl och delvis medfört att jag 
bestämt mig för att använda samma metod. 
 

Det viktigaste som kom fram i Fredrik Bogars uppsats var att en utrikeskorrespondent 
som arbetar vid Sveriges Radio behöver ha ett starkt personligt tycke för att vilja 
upptäcka och berätta, för att klara av arbetet. Korrespondenten ska samtidigt kunna 
arbeta under olika situationer, oavsett om det är en rapportering från ett EU-toppmöte i 
Bryssel eller en naturkatastrof i Haiti. Korrespondenten måste vara beredd att resa över 
hela världen för att rapportera om det viktigaste som händer just då. Han har även 
kommit fram till att en korrespondent vid Sveriges Radio måste hysa respekt och vara 
artig i sitt bemötande eftersom denne fungerar som en representant för Sveriges Radio. 
Något annat som kom fram var att trots att utrikeskorrespondenten arbetar 
internationellt så måste de nyheter som personen rapporterar om i Sveriges Radio ha en 
koppling till Sverige på något sätt. 
 

Det viktigaste som kom fram i Peter Olofssons uppsats handlade mycket om vilka 
egenskaper som krävs för att bli en framgångsrik frilansjournalist, samt hur denne ska 
arbeta för att bli framgångsrik. I sammanfattningen kom de fram till att en djup och bred 
kompetens är viktig för frilansjournalisten, samtidigt som denne ska ha en bra drivkraft 
och inte ge upp vid motgångar och det viktigaste var att frilansjournalisten skulle vara 
pålitlig och trovärdig som uppdragstagare. För att klara av arbetet som frilansjournalist 
kom han fram till att det var viktigt med god planering och framförhållning, samt att ha 
ett selektivt nätverkande. 
 

Oskar Hannler och Gustav Bådagård kom i sin uppsats fram till att friheten för 
frilansjournalister ser olika ut på olika områden inom arbetsprocessen. Att 
frilansjournalisten vill kunna disponera över sin egen tid och bestämma över sin egen 
arbetsdag är något som frilanssituationen visat sig möjliggöra. De har även kommit fram 
till att kunna välja vad man vill skriva om utan att maktförhållanden påverkar detta tycks 
dock vara en mer begränsad möjlighet. Frilansjournalisterna upplever även friheten i 
möjligheten att alltid kunna vända sig till en ny redaktör om någon annan nekar en 
artikel. 
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Empiri 
 

BAKGRUND OCH SYFTE 

Av de fyra svenska frilansjournalisterna jag har intervjuat så har alla arbetat som 
anställd journalist innan de började frilansa utomlands. Hanna Sistek angav att 
anledningen till att hon började frilansa utomlands var att hon ville se världen och förstå 
den lite bättre. 
 

Vad gäller vilka egenskaper journalisterna tycker krävs för att bli frilansjournalist och 
rapportera från ett annat land så kom det upp svar som nyfikenhet, språkkänsla, empati, 
social förmåga, att tro på sig själv, vara envis och att vara idérik. 
 

Varför journalisterna hade valt att rapportera från just det landet de befinner sig nu 
berodde på intresse för själva landet, rekommendationer från hemmaredaktionen, att 
inga andra journalister befann sig i just det landet då och att kunna vara nischad genom 
att kunna landets språk som få andra svenskar kan. 
 

Alla frilansjournalisterna arbetar för många olika tidningar. Mellan 40 till 80 olika 
tidningar säljer var och en in sitt material till. Eva Boss skriver bland annat om 
vattensituationen i Jordanien, utbyggnaden av smarta elnät och fotbollsspelare, medan 
Hanna Sistek skriver om allt ifrån miljöteknik till terrorism, men med fokus på 
internationella affärer och mänskliga rättigheter. 
 

På frågan om varför det är viktigt för tidningarna att ha frilansjournalister utomlands 
varierar svaren mellan att det är viktigt för att journalisterna ger en bild av vad som 
händer i omvärlden, till att det är billigare för tidningarna att köpa in material från 
frilansjournalister än att själva ha anställda stationära korrespondenter. 

Två av journalisterna tycker att det krävs att man tidigare ha arbetat på tidning i Sverige 
innan man åker ut som frilansjournalist och rapporterar från ett annat land. En annan 
svarar att man bör kunna journalistyrket och den fjärde svarar att de tidigare 
erfarenheter som krävs för att arbeta som frilansjournalist utomlands är att vara berest, 
kunna språk, känna sig hemma i främmande miljöer och vara öppen som människa. 

På frågan om vad journalisterna tycker är deras viktigaste uppdrag som frilansjournalist 
svarar Eva Boss som rapporterar om Mellanöstern att det kanske är fredsavtalet mellan 
israeler och palestinier.  

"Jag tror ärligt talat att det inte har med journalistiken att göra. Jag tror att det 
handlar om att brygga kulturer. Jag har känslan av att det inte är genom mitt 
jobb, utan i det personliga mötet, som jag verkligen kan beröra människor, 
framförallt lokalbor" (Hanna Sistek). 

Sören Viktorsson anser att det viktigaste är att ge en intresseväckande och korrekt bild 
av det land han rapporterar ifrån. 
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När jag frågar journalisterna om vad deras syfte och mål med deras yrkesutövande är så 
får jag många olika svar.  

”Jag ville förstå världen lite bättre och dela med mig av mina insikter. Jag vill 
även föra människor närmare varandra, ge dem empati med varandra och 
engagera sig i varandra och i världen”(Hanna Sistek). 

Sören Viktorsson berättar att hans mål och syfte är att kunna försörja sig och så gott han 
kan genom att utöva yrket. Han menar även att man alltid kan bli bättre i sitt yrke och 
förkovra sig. För Stefan Andersson är syftet och målet att kunna tjäna pengar för att 
kunna bo i Frankrike.  
 

Alla journalisterna har utvecklats i sitt sätt att arbeta från att de kom till landet de 
rapporterar ifrån och fram till nu.  

”Jag har blivit ”streetsmart”. Jag har lärt mig hur man gör för att få visum i olika 
omöjliga länder och även lärt mig att använda mig av min kvinnliga charm för att 
ta mig fram och att man inte tar sig någonvart utan att ha ett brett nätverk av 
vänner, särskilt i ett land som Indien där inget någonsin fungerar som det ska. 
Inga myndighetspersoner svarar på mejl och systemet är korrupt, det bästa 
sättet att få något gjort är att ta hjälp av lokala journalistvänner”(Hanna Sistek). 

Eva Boss berättar att tekniken med internet har förändrats sedan hon kom till landet 
och därmed hennes sätt att arbeta. Förut sände hon sitt material till redaktionerna i 
Sverige via telefon och hon anser att det var nog så krångligt. Stefan Andersson anger 
att hans sätt att arbeta har förändrats genom att han lärt sig vad som kan sälja och vilka 
tidningar som betalar rimligt. Medan Sören Viktorsson berättar att han inte behöver 
förbereda sig lika minutiöst nu som i början, eftersom han nu har stor kunskap om 
Finland. 
 

Jag frågar om journalisterna om det de skrivit om har förändrat något och om de kan ge 
något exempel på vad. 

”Jag har skrivit om mycket som sedan har prövats i Sverige. Jag har till exempel 
skrivit om ”friåret” och ”avdrag för hushållsnära tjänster” och det kan i någon 
mån ha påverkat ett opinionsklimat i Sverige”(Sören Viktorsson). 

Stefan Andersson berättar att hans reportage flera gånger har gett upphov till 
studieresor till Frankrike. Eva Boss anser att ingen journalist kan förändra utvecklingen i 
Mellanöstern. Hanna Sistek skrev en artikel om självmorden bland bomullsbönder i 
Maharashtra som fick en läsare engagerad och som skickade pengar för att hjälpa. När 
hon skrev mittuppslaget för Dagens Industri så brukade hon alltid få feedback. Hon 
känner dock alltför ofta att det hon producerar bara försvinner in i ett svart hål och 
undrar över hur stor skillnad det verkligen gör. Hon hoppas att det hon skriver för 
Amnesty åtminstone får medlemmarna att engagera sig och att känna att det är 
meningsfullt att jobba för bättre villkor åt alla. 

Hanna Sistek tycker att man känner av tidningarnas ekonomiska intresse genom att man 
snabbt måste lära sig vad redaktörerna tänder på. Hon anser att det lyckligtvis är så att 
vad som säljer sammanfaller med vad som är bra journalistik och viktiga ämnen. Hon 
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berättar att hon själv väljer att skriva för publikationer som fokuserar på det då hon ofta 
skriver för till exempel Amnesty, och aldrig för kvällspress. 
 

ARBETSVILLKOR 

En vanlig arbetsdag skiljer sig mycket bland de olika frilansjournalisterna.  
”Min dag börjar med jogging och yoga i parken, samtidigt som jag försöker 
lyssna på poddar från SR, NPR och BBC. Sedan äter jag frukost, samtidigt som jag 
i bästa fall hinner läsa igenom dagsnyheterna. Efter det jobbar jag online fram till 
lunch. Då sorterar jag mejlskörden, kommunicerar med redaktörer, sociala 
medier, gör research för framtida jobb och ibland skriver jag pitchar. På 
eftermiddagen försöker jag sätta mig för att skriva, men det är inte alla dagar 
jag hinner med det. Mycket tid går åt till administrativa saker, ärenden, 
visumansökningar och ibland presskonferenser. Det här är en vanlig dag då jag 
är hemma i New Delhi, men då jag är ute på jobb är det ofta intervjuer och full 
fart hela dagen. Då försöker jag sluta vid klockan 20:00”. (Hanna Sistek). 

För Eva Boss börjar dagen med att hon läser en rad tidningar från sitt område, på 
Internet, för att få veta vad som händer. Efter det ringer hon runt för att kolla om hon 
kan få fram någon mer information och efter det försöker hon sälja sina idéer till någon 
som är intresserad. Stefan Andersson arbetar en vanlig dag mellan klockan 08:00 till 
17:00 och enligt Sören viktorsson finns det knappt någon vanlig arbetsdag. Han går 
vanligtvis igenom de finska tidningarna för att försöka hitta något intressant uppslag.  
 

Eva Boss arbetar en vanlig vecka 40 timmar, likaså Stefan Andersson. För Sören 
Viktorsson varierar det enormt, men det ligger mellan 20 timmar upp till 60 timmar 
beroende på hur mycket jobb som finns att göra. Hanna Sistek tycker att det är svårt att 
säga eftersom hennes privatliv och arbetsliv är totalt sammanlänkat, men hon antar att 
hon totalt sett arbetar mer än heltid. 
 

När det gäller konkurrensen, känner Hanna Sistek främst av konkurrens från frilansare i 
allmänhet eftersom de ibland har liknande idéer som henne själv. Eva Boss känner av 
konkurrens från hemmaredaktionerna där de gör allt mer själva, istället för att köpa 
material från frilansare. Stefan Andersson känner absolut inte av någon konkurrens och 
inte heller Sören Viktorsson.  
 

Hanna Sistek anser att det svåraste i arbetet är att få vettigt betalt och att kommunicera 
med vissa redaktörer, medan Sören Viktorsson tycker att det svåraste är att hålla 
gnistan vid liv. Han anser att det kan vara svårt att hela tiden försöka vara på hugget, 
komma med nya uppslag och att inte ge inte ge upp när man får nej på idéer. Hon anser 
även att det kan kännas rätt ensamt ibland att vara frilansjournalist. 
 

Alla journalisterna mejlar sina idéer till tidningarna när de vill sälja in sina arbeten. En 
del av dem följer även upp med telefonsamtal. 
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Stefan Andersson och Sören Viktorsson samarbetar med andra journalister genom 
nätverket Korrespondenterna. Hanna Sistek har ett stort nätverk av lokala och svenska 
journalistvänner som hon samarbetar med och Eva Boss samarbetar utländska kollegor i 
Nicosia. 
 

Jag ställer frågan om vad det bästa med yrket som frilansjournalist i utlandet är.  
”Jag älskar att jaga nyheter och känner mig lycklig då jag lyckas.” (Eva Boss). 

 Hanna Sistek menar att det bästa är att hon kan resa vart som helst i världen, ringa upp 
vem som helst och få en fantastisk tillgång till intressanta människor. Hon växer och lär 
sig saker hela tiden och har en enorm frihet. Sören Viktorsson tycker att det bästa är att 
han kan lägga upp tiden själv, vilket ger honom stor frihet.  

”Friheten är det bästa med yrket.”(Stefan Andersson). 
 

Sören Viktorsson anser att det som påverkar honom i sitt journalistiska arbete och kan 
ha betydelse för den färdiga produkten är att varje tidning har sitt "stuk". Han försöker 
även alltid ha läsarna i åtanke när han utför sitt arbete. Eva Boss tycker att redigerarna 
är det element som påverkar henne mest i sitt arbete och kan ge konsekvenser för hur 
den färdiga produkten kommer att se ut. 
 

ARBETSMILJÖ OCH SPRÅK 

Jag frågade journalisterna om hur deras språkkunskaper ser ut i det språk som används i 
det land de befinner sig i. 

”Mina kunskaper i grekiska är begränsade eftersom jag mest jobbar med 
engelska som funkar utomordentligt i Mellanöstern”(Eva Boss). 

Hanna Sistek kan flytande engelska och Stefan Andersson talar franska något så när bra. 
Sören Viktorsson talar god finska.  
 

Sören Viktorsson anser att det är otroligt viktigt att kunna språket i det land man 
rapporterar ifrån. Även Stefan Andersson tycker att det är nödvändigt.  

”Det vore bra att kunna Hindi, men alla med utbildning i Indien talar engelska jag 
klarar mig bra med att kunna det” (Hanna Sistek). 

 Eva Boss som rapporterar om Mellanöstern anser inte att det är så viktigt för hennes 
del och att det hade varit viktigare om hon bara rapporterat från ett land. Hon klarar sig 
långt med engelskan. 
 

Ingen av journalisterna använder sig någonsin av en professionell tolk, förutom Hanna 
Sistek som gör det sällan. Hon berättar att det sällan finns pengar till det och att det ofta 
är NGO-arbetare som tolkar, eller någon annan som finns på plats. 
 

Eva Boss upplever aldrig att språket är något hinder i sitt utförande av arbete. Inte heller 
Sören Viktorsson. Stefan Andersson anser språket som ett hinder på det sätt att arbetet 
tar längre tid. Hanna ser inget hinder i språket då hon kan använda sig av sin engelska, 
men ibland tycker hon att det varit bra att kunna Hindi. 
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Jag frågade hur de kulturella skillnaderna påverkade journalisterna i sitt arbete.  
”Jag måste anpassa mig i muslimska länder. Bära slöja i Afghanistan och Iran, 
och tänka på hur jag klär mig”.(Hanna Sistek). 

Eva Boss tycker inte att de kulturella skillnaderna påverkar henne alls i sitt arbete. Inte 
heller Stefan Andersson. Sören Viktorsson berättar att finländare kan vara lite blyga i en 
inledande kontakt. 
 

ÄMNEN OCH IDÉER 

Hanna Sistek rapporterar om alltifrån miljöteknik till terrorism, men med fokus på 
internationella affärer och mänskliga rättigheter. Eva Boss rapporterar om allt möjligt. 
Från vattensituationen i Jordanien och utbyggnaden av smarta elnät, till fotbollsspelare. 
Även Stefan Andersson och Sören Viktorsson säger att de rapporterar om alla olika 
ämnen, men Viktor rapporterar aldrig om idrott. 
 

Eva Boss kommer på reportage -och artikelidéer genom saker hon ser, hör och läser om, 
och som verkar intressanta. Hanna Sistek får mer och mer idéer genom människor som 
hon träffar. Hon berättar att hon tidigare oftare fick idéer från andra, lokala medier. 
Stefan får inspiration från att bläddra i tidningar och Sören Viktorsson läser mycket finsk 
press, men funderar framförallt ut idéer själv. 
 

För Eva Boss är det vad som är säljbart som styr valen av vad hon skriver om. För Hanna 
Sistek är det hennes eget intresse och vad som är säljbart som styr. Även för Stefan 
Andersson är det vad som är säljbart som styr valet av ämne, då han i första hand 
vänder sig till dem som betalar bra. För Sören Viktorsson är det intresset i Sverige, samt 
hans egna preferenser som styr valet av vad han ska skriva om. 
 

Sören Viktorsson menar att han sällan får feedback på det han skriver om, men att det 
ibland kan komma något uppskattande mejl. Även Stefan Andersson anger att han sällan 
får reaktioner. Eva Boss berättar att hon alltid fått mycket gensvar från sina läsare. 
Hanna Sistek tycker att hon får alldeles för lite feedback, men om hon får det är den 
oftast positiv och kommer från människor som tycker att det hon skriver om är 
intressant. 
 

KÄLLOR OCH PRESSFRIHET 

Hanna Sistek anser att hon har lätt att få tag i källor genom sitt kontaktnät. Eva Boss 
tycker inte att det är lätt att få tag i källor, men säger att hon är envis. Både Stefan 
Andersson och Sören Viktorsson anser sig ha lätt att få tag i källor. 
 

Hanna Sistek anser att de svåraste källorna att få tag i, är officiella myndighetspersoner, 
medan det för Eva Boss skiftar i vilka källor som är svårast att få tag i. Stefan Andersson 
berättar att franska intervjuobjekt sällan har något naturligt intresse av att ställa upp för 
intervju och Viktor har inte haft några problem med att få tag i källor hittills. 
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När Hanna Sistek ska kontakta en person hon vill intervjua, brukar hon först mejla och 
sedan ringa. Eva Boss brukar oftast ringa. Både Stefan Andersson och Sören Viktorsson 
mejlar och ringer. 
 

Under de nio första månaderna, år 2012, har enligt Reportrar utan gränser, 47 
journalister dödats under året och 147 journalister sitter fängslade. 
( http://reportrarutangranser.se/) I Sverige är pressfriheten relativt bra, vi ligger enligt 
pressfrihetsindex 2011/2012 på 12:e plats, medan Eritrea, vars pressfrihet ligger sämst 
till, hamnar på plats 179. (http://en.rsf.org/spip.php?page=classementHYPERLINK 
"http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1043"&HYPERLINK 
"http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1043"id_rubrique=1043) 
Pressfriheten skiljer sig åt bland de olika länderna som de fyra frilansjournalisterna 
rapporterar ifrån. Sören Viktorsson rapporterar från Finland, vars pressfrihet ligger 
högst upp på pressfrihetsindex. Sören berättar att Finland är ett väldigt öppet land och 
att han aldrig har problem med att få tag i källor som vill ställa upp för intervju. 
Hanna Sistek rapporterar just nu från Indien, vars pressfrihet ligger långt ner på listan, 
plats 131 och därmed bör det vara svårt att fritt sprida information och uppfattningar 
från det landet. Hanna anser att officiella myndighetspersoner är de källor som är 
svårast att få tag på i Indien och hon uttrycker sig såhär när det gäller landets 
pressfrihet: 

”Skriver du om obekväma saker i stora medier så kan du få journalistvisumet 
indraget. Det händer hela tiden i Indien. Lokalt så finns både ”köpta nyheter” 
som bruket att mediehus har investeringsavdelningar, och tar andelar i företag 
mot att de får billiga annonspaket spridda över flera års tid. Så de är delägare i 
företag som de själva bevakar, vilket läsarna inte har en aning om. Det är klart 
att det påverkar journalistiken.”(Hanna Sistek). 

Stefan Andersson rapporterar från Frankrike som ligger på plats 38 i pressfrihetsindex. 
Han anser att pressfriheten i landet är stor. Eva Boss rapporterar från Mellanöstern som 
består av flera länder som ligger långt ner på listan över pressfrihetsindex. Enligt henne 
är det inget som påverkar hennes arbete, då hon enbart skriver för svensk press. 
 

FRAMTIDEN 

Sören Viktorsson anser att det som bör utvecklas inom yrket är reportaget. Han berättar 
att det alltför ofta finns för lite tid för att göra jobbet så genomarbetat som han skulle 
vilja.  

”Jag tycker att det ska finnas ett bättre skyddsnät för frilansar, se vad som hände 
Martin Schibbye och Johan Person. Jag anser även att frilansjournalister bör få 
bättre betalt och framförallt betalda utgifter.” (Hanna Sistek). 

Hon säger att alltfler köper frilansmaterial och krymper sina personalstabar, men att 
detta inte bör ske på bekostnaden av frilansjournalistens väl och ve. 

”Jag tror att det kommer bli fler frilansjournalister i framtiden, medan antalet 
utrikeskorrespondenter kommer minska. Jag tror även att det kommer bli mer 
internationell journalistik, då hela världen globaliseras.  Framtiden tror jag 
kommer att innebära mer samspel med sociala medier och mer interaktiv 
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journalistik och det kommer att bli fler journalister som både kan fota, göra radio 
och video, samt skriva.” (Hanna Sistek). 

Eva Boss anser att framtiden för frilansjournalister i utlandet är ett stort frågetecken, 
eftersom tidningarna har skurit ner kraftigt på all bevakning sedan hon började. Hon 
tror att framtiden kommer att innehålla mer av nya medier, samt journalister som kan 
göra allt, både skriva, fota, göra radio och TV, samt skriva för nätet. Stefan tycker att det 
verkar bli allt svårare att tjäna tillräckligt för att klara sig som frilansjournalist i utlandet 
och Viktor vill gärna tro att det även i framtiden kommer att behövas journalister på 
plats, med stor kännedom om bevakningslandet. 
 

Jag frågade vad journalisterna hade för framtidsplaner inom yrket. Stefan Andersson 
hade inga speciella, utan ville bara fortsätta knega på. Inte heller Eva Boss hade några 
framtidsplaner. Hon ansåg att hon var för gammal för det och ville bara fortsätta så 
länge som det går. Sören Viktorsson är 55 år gammal och inte inriktad på några stora 
förändringar. Han berättar att han har en videoutrustning hemma som blivit liggandes 
och funderar på att försöka göra något kortare video-inslag.  

”Jag ska precis byta land och min nya bas blir Kairo. Jag kommer att köra på så 
länge jag tycker det är roligt, men har även tankar på att starta eget företag eller 
utveckla journalistiken på något annat vis än det jag gör nu. Jag vill få människor 
att engagera sig mer och göra journalistiken mer interaktiv.” (Hanna Sistek). 

 

EKONOMISKA VILLKOR 

Lönen, som består av den vinst som frilansjournalisterna gör på sitt företag, varierar 
bland de fyra journalisterna. För Eva Boss skiftar bruttolönen per månad från nästan 
ingenting, till 40 000 kronor. Hanna Sistek berättar att förra året var ett bottenår för 
henne och att hon då hade en genomsnittlig bruttolön på drygt 23 000 kronor i 
månaden. Året innan drog hon in en bruttolön på ungefär 29 000 kronor i månaden. 
Hon berättar att det går runt på grund av alla resor och traktamenten som hon får göra 
avdrag för. Sören Viktorsson vill hålla sin inkomst för sig själv, men tvekar inte på att han 
tjänat mer som fast anställd. För Stefan Andersson varierar det mycket. 
 

Alla journalisterna utom Hanna Sistek säger att de inte har några förmåner som 
frilansjournalist, vad gäller till exempel fria hemresor och gratis boende. Hanna menar 
att traktamenten är den stora förmånen, då hon reser ungefär åtta månader om året 
och kan dra av för alla resor. 
 

Sören Viktorsson anser att nackdelarna med yrket är att det är mycket ensamarbete och 
att det kan vara jobbigt att ständigt försöka sälja in sina idéer. Stefan Andersson tycker 
att osäkerheten beträffande försörjningen är den största nackdelen. Hanna Sistek anser 
att det är svårt att få ordentligt betalt och att frilansjournalister generellt blir sämre 
behandlade än fast anställda. Hon tycker att det finns lite förståelse på 
hemmaredaktionerna för hur saker och ting fungerar på marken. Hon berättar att i 
Indien kan man tillexempel inte säga att man är frilansjournalist för då får man inte 
journalistvisum och att vissa redaktioner har svårt att förstå sådana saker. Hon talar 



18 

 

även om säkerhetsrisken. Som frilansjournalist har hon ingen i ryggen säkerhetsmässigt 
sätt. 

”Jag tar stora risker när jag jobbar i konfliktområden, utan kompensation.” 
(Hanna Sistek). 

Eva Boss tycker att nackdelen som frilansjournalist är att man blir ganska isolerad från 
kollegor i Sverige. 
 

Amalie Kvame Holm är en norsk frilansjournalist som tjänstgör i Indien. De övriga fyra 
frilansjournalister jag intervjuat anger att det största problemet i arbetsvillkoren är att 
få skäligt betalt. Tidningen ”Frilansjournalisten” skriver den 29 februari 2012 att Frilans 
Riks nu satsar på en svensk variant av den norska frilanskalkylatorn. Kort kan 
frilanskalkyltorn beskrivas som ett verktyg där man räknat med ett antal kostnader som 
ska täckas av ett arvode. Dit hör till exempel semester, försäkringar och 
pensionsinbetalningar. Så räknas det om till en lön, baserad på årets lönestatistik i olika 
tidningskategorier och åldersgrupper. På så vis blir det tydligt hur uppdragsgivaren 
värderar frilansens arbete och vad pengarna går till. Amalie använder sig inte av 
frilanskalkylatorn och känner inte någon annan som gör det heller. Intervjun är översatt 
från norska till svenska. 

”Problemet är att man kommer fram till en timlön som är alltför hög för att 
arbetsgivare ska vara villiga att betala den, omkring 700 till 800 kronor per 
timme. Jag känner ingen frilansare som tjänar det. Frilanskalkylatorn kan 
möjligtvis användas som ett förhandlingsverktyg om man ska göra ett jobb för en 
privat uppdragsgivare. Arbetsgivaren föreslår ofta en summa och är du inte villig 
att göra arbetet för den summan så är det dessvärre ofta någon annan som gör 
det.” (Amalie Kvame Holm). 

Amalie tycker inte att hon överhuvudtaget får skäligt betalt med tanke på det arbete 
hon utför, samt de utgifter hon har i arbetet. Hon berättar att de uppdrag som ger bäst 
betalt är de hon får från privata uppdragsgivare. 

”Reportagearbete och traditionell journalistik ute på uppdrag går ofta i noll, det 
vill säga att man inte har några pengar kvar till lön efter man betalat utgifter 
som resor, kost, boende och översättare.” (Amalie Kvame Holm). 

Hon berättar att det krävs en portion idealism för att hålla på med den här typen av 
arbete och att det för hennes del betyder att hon är tvungen att göra uppdrag som är 
mindre intressanta för att kunna finansiera reportagearbetet. 

”Den ekonomiska osäkerheten kring frilansverksamheten är slitsam, och 
eftersom tidningarna sliter ekonomiskt blir det ständigt mindre rum för de 
ordentliga reportagen, vilket är synd.” (Amalie Kvame Holm). 
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Gestaltning 

 

Deltagande observation 

Jag har även använt mig av deltagande observation som en metod i min gestaltande del. 
Observationen har gått ut på att jag utfört frilansjournalistens arbete utomlands, genom 
att skriva tre egna reportage i Indien som jag sedan sålt in till tidningar. Jag har 
analyserat mitt arbete och själv beskrivit hur jag upplevt arbetsvillkoren som 
frilansjournalist i utlandet. Genom den här observationen ges rapporten ett mervärde 
genom att arbetet som frilansjournalist kan beskrivas utifrån någon som utfört arbetet 
på egen hand. Den här delen kommer att användas i min gestaltning, där de tre 
reportagen kommer att visas upp. 
 

Som en del av min forskning och för att gestalta min uppsats har en deltagande 
observation genomförts. Deltagande observation innebär att forskaren deltar i en 
individs, grupps eller organisations vardag och lyssnar, observerar, frågar och försöker 
förstå vad det är som händer med individen eller i gruppen/organisationen (Bell, 2006). I 
det här fallet har observationen skett av forskaren själv. 
 

Under min tid i Indien har jag utfört frilansjournalistens arbete, genom att skriva tre 
resereportage som jag sedan sålt in till två olika tidningar. Jag började observationen 
med att kontakta redaktionschefer för att fråga om de skulle vara intresserade att köpa 
resereportage om Indien. Efter att ha fått positivt svar från två redaktioner började jag 
mitt arbete. I Indien agerade jag fotograf och frilansjournalist, som resulterade i tre 
resereportage. Ett resereportage har sålts till Skellefteå Guiden för 800 kronor och två 
resereportage har sålts till tidningen Norran för 1800 kronor styck.  
 

Om man observerar ett sammanträde eller en lektion som en del av den undersökning 
man gör, bör man anstränga sig för att sätta in det man observerar i sitt sammanhang, 
för att på så sätt se mer än det som bara finns framför ögonen och för att kunna fånga 
viktiga skeenden (Bell, 2006). I den här deltagande observationen har fokus legat på hur 
arbetsförhållandena sett ut. Det har skett en analys av vad i arbetsförhållandena som 
varit positivt och vad som ansetts vara negativt. 
 

I gestaltningen kommer tre resereportage från Indien att visas upp. Metoden 
deltagande observation har använts för att kunna analysera arbetet som frilansjournalist 
i Indien. 
 

Reflektioner av gestaltning 

Jag upplevde friheten i att kunna kombinera arbete med fritid, samt att kunna lägga upp 
arbetstiden på mina egna villkor som något positivt i arbetsvillkoren. Jag upplevde både 
fördelar och nackdelar med att som frilansjournalist själv ansvara för arbetsmiljön. 
Fördelen är att fritt kunna bestämma vart man vill arbeta, vilket i mitt fall blev på olika 
internetcaféer.  
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Nackdelen ligger i att det kan vara svårt att hitta en bra arbetsmiljö då man reser runt på 
olika platser och arbetar. Då är det vanligtvis hotell eller internetcaféer som blir platsen 
för skrivandet. Det är enklare att skapa en bra arbetsmiljö om man är fast positionerad i 
ett land, än om man åker runt och rapporterar från olika länder. Något annat som kan 
vara negativt i arbetsvillkoren är att man som frilansjournalist måste stå för all 
utrustning själv, såsom mobiltelefon, dator och kamera och det är inte något som tas 
hänsyn till vid utbetalning av lön i någon större utsträckning.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



21 

 

Resultat 

Arbetsvillkoren för svenska frilansjournalister som arbetar i utlandet och 
frilansjournalister i allmänhet innebär, utifrån det som framkommit i rapporten, ökad 
frihet som det mest positiva. Kontra friheten står otryggheten. Frilansjournalisterna 
upplever otrygghet i att inte veta hur många uppdrag de kommer att få månad för 
månad, att inte veta hur deras inkomst kommer att se ut och att inte ha någon 
redaktion som står bakom dem ifall de råkar ut för något.  
 

Det journalisterna tog upp som en nackdel i arbetsmiljön var avsaknaden av kollegor. 
Enligt Nässvall är arbetskollegor viktiga för hur de anställda reagerar på och hanterar 
stress. Det finns flera stressfaktorer i arbetet som frilansjournalist i utlandet. I boken 
Gränslöst arbete tar de upp saker som att arbetet, förutom minskad gemenskap, 
innebär otrygghet och höga krav. Det finns även fördelar i arbetsvillkoren, som att det är 
fritt, omväxlande, stimulerande och personligt.  
 

Arbetstiderna för frilansjournalisterna är flexibla och de kan lägga upp sin arbetsdag i 
princip som de vill, förutom att de måste ta hänsyn till när intervjupersoner är 
tillgängliga samt att de hinner klara sitt arbete innan utsatt deadline. I boken "Gränslöst 
arbete" skriver de om att när arbetets villkor blir mer fria och flexibla så skapas inte bara 
möjligheter, utan även ett tryck på individen att arbeta mer. Frilansjournalisterna 
upplever i många fall att arbetslivet flyter ihop med privatlivet och att de arbetar mer än 
en vanlig heltidsanställd journalist. I en studie som gjorts har man funnit att flera 
personer som arbetat på detta sätt har blivit helt absorberade av arbetet och 
oförmågan att stänga av. I Oskar Hannler och Gustav Bådagårds uppsats kom de fram till 
att friheten för frilansjournalister ser olika ut på olika områden inom arbetsprocessen 
och att frilansjournalisten vill kunna disponera över sin egen tid och bestämma över sin 
egen arbetsdag är något som frilanssituationen visat sig möjliggöra. 
 

Frilansjournalisterna jag intervjuat kände även stress i att få ihop nog med uppdrag för 
att kunna leva på sitt arbete. I boken "Gränslöst arbete" tas ämnet ekonomisk stress 
upp. De menar att den ekonomiska stressen uppkommer när framtiden är oförutsägbar 
och man upplever sig sakna inflytande över den. För frilansjournalisterna är den 
ekonomiska framtiden alltid oförutsägbar med tanke på att deras inkomst är beroende 
av hur många uppdrag de får, samt hur många idéer de får sålt månad för månad. Alla 
frilansjournalister som jag intervjuat har arbetet inom yrket i flera år och känner att de 
kan leva på sin inkomst. De tycker däremot att den är låg med tanke på det arbete de 
utför och de utgifter de har i samarbete med arbetet. 
 

Pressfriheten ser olika ut för de olika frilansjournalisterna, eftersom de tjänstgör i olika 
delar av världen. Sören Viktorsson som rapporterar från Finland har inga problem med 
begränsningar av pressfriheten. Pressfriheten i Finland ligger även högst upp på 
pressfrihetsindex. Hanna Sistek rapporterade från ett land som ligger långt ner på 
pressfrihetsindex, Indien. Landet låg på pressfrihetsindex från 2011/2012 på plats 131, 
medan landet som ligger längst ner på listan har plats 179. Hanna Sistek ansåg att de 
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källor som var svårast att få tag i var officiella myndighetspersoner. Hon berättade även 
att man kunde få journalistvisumet indraget om man skriver om obekväma saker i stora 
medier, och att detta förkom ofta.  
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Slutsatser 

Lönen 

Av de svenska frilansjournalister jag intervjuat som bor och tjänstgör utomlands, och 
skriver för svensk press, anser alla att de tjänar för lite i förhållande till arbetet de utför. 
De tror även att de skulle ha tjänat bättre som fast anställd journalist. Journalisterna 
anser att uppdragsgivare sällan tar hänsyn till alla kostnader som frilansen har i sitt 
arbete när de betalar ut lön. 
 

Ingen av journalisterna har några förmåner vad gäller till exempel fria hemresor eller 
avdrag för dubbelt boende, förutom Hanna Sistek som anser att traktamenten är den 
stora förmånen, i och med att hon kan göra avdrag för alla resor. 
 

Tryggheten 

De anser att de inte har någon trygghet när de rapporterar från oroliga länder, då de är 
helt upp till dem själva att stå för sin egen säkerhet och skaffa försäkringar, i förhållande 
till fast anställda journalister där de alltid har en arbetsgivare som står bakom dem 
genom att tillhandahålla försäkringar. 
En av journalisterna, Hanna Sistek, anser att hon tar stora risker när hon jobbar i 
konfliktområden utan kompensation. 
 

Journalisterna anser att nackdelen som frilansjournalist är att de inte har någon trygghet 
gällande inkomsten, då den är beroende av den vinst de gör på sitt företag och den 
varierar beroende på hur mycket material de lyckas sälja in. De anser att det är en 
ständig stress att inte veta hur inkomsten kommer att se ut månad för månad. 
 

Arbetsmiljön 

Något annat som tas upp som en nackdel är att det ofta är mycket ensamarbete och att 
det är lätt att bli isolerad från kollegorna i Sverige. Som frilansjournalist är det inte en 
självklarhet att ha arbetskollegor. Det mesta av frilansjournalistens arbetsvillkor står 
under journalistens eget ansvar att ordna.  
 

Många frilansjournalister ser friheten som en så pass stor fördel i arbetsvillkoren att de 
är villiga att avstå tryggheten det innebär att vara anställd och själva ta på sig ansvar för 
sina arbetsförhållanden. 
 

Friheten 

De främsta fördelarna som journalisterna ser med sina arbetsvillkor är friheten att 
kunna lägga upp arbetsdagen som de vill, att kunna bosätta sig vart de vill, samt resa 
mycket. Alla journalisterna är eniga om att friheten är det mest positiva i arbetsvillkoren 
som frilansjournalist 
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Sammanfattning och diskussion 

 

Resultatet som kommit fram i den här forskningen visar på olika problem inom 
arbetsvillkoren för frilansjournalister som tjänstgör utomlands. Att dessa problem 
kommit fram till ytan gör det lättare att arbeta med dem och på så sätt förbättra 
arbetsförhållandena för personer inom yrkeskategorin. De problem inom arbetsvillkoren 
som intervjupersonerna beskriver är för låg ersättning i förhållande till utgifter i 
samband med arbetet och arbetsbelastningen i sig, ingen trygghet när de rapporterar 
från krigsdrabbade länder, ofta mycket ensamarbete och ingen trygghet gällande 
inkomsten. 
 

Ett av det mest intressanta som den här forskningen kommit fram anser jag ligga i att 
frilansjournalisten som tjänstgör i utlandet räknar upp en mängd nackdelar i 
arbetsvillkoren, medan fördelen som beskriv i alla fallen är friheten. Det intressanta där 
är att journalisterna är villiga att offra så pass mycket av tryggheten som de hade haft 
om de arbetat som fast anställda för att erhålla denna frihet. Resultatet av detta är att 
personer som väljer denna yrkeskategori prioriterar frihet framför trygghet i stor 
utsträckning. 
 

De viktigaste resultaten den här forskningen kommit fram till är att frilansjournalistens 
arbetsförhållanden pendlar mellan fördelen av att vara fria i sitt arbete, lägga upp sina 
arbetstider själva, komma på egna reportage- och artikelidéer, bosätta sig var de vill och 
arbeta i sin egen miljö, kontra det negativa som innefattar otryggheten som 
arbetsförhållandena medför. Det vill säga, att inte ha en fast inkomst, ingen betald 
semester eller sjukersättning, ingen försäkring när de rapporterar från krigsdrabbade 
eller på andra sätt riskfyllda platser. Alla dessa resultat har kommit fram under 
intervjuerna med de fyra frilansjournalisterna.  
I detta kapitel ska Du relatera och diskutera dina resultat gentemot vad du tar upp i 
teori och tidigare forskning. Bör vara minst ett par sidor av hög kvalitet. 
 

Frilansjournalisterna som uttalar sig i denna rapport är anställda av flera olika tidningar i 
form av att de är uppdragstagare, men de arbetar även på det sätt att de säljer in 
artikel- och reportageidéer. Det som framkommit i denna rapport är ett led i en rapport 
som skulle kunna utvidgas för att undersöka vilka konsekvenser otryggheten i 
frilansjournalisternas arbetsvillkor har för deras fysiska och psykiska hälsa och 
välbefinnande i det långa loppet.  
 

Det framkom i rapporten att man kan uppleva ensamhet i arbetet som frilansjournalist i 
arbetet i och med att man inte arbetar på en redaktion och därmed har givna 
arbetskamrater, att man flyttat från landet kan även innebära att man inte har familj 
och vänner i närheten. 
 

När det kommer till vad journalisterna väljer att skriva om så är det i många fall vad som 
är säljbart som styr. Hanna Sistek och Sören Viktorsson angav även att deras eget 
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intresse spelade in i valet av ämne att skriva om. Hanna Sistek rapporterar om ämnen 
som berör många, bland annat terrorism, internationella affärer och mänskliga 
rättigheter. I Bengt Johanssons uppsats om journalistikens nyhetsvärderingar tar han 
upp två föreställningar som styr nyhetsurvalet. ”Den första är föreställningen om vad 
publiken vill ha, det vill säga vilka nyheter som man tror att mediernas publik är 
intresserad att ta del av.” (Johansson, 2004:232). Bengt Johansson menar att man kan se 
detta som ett marknadsmässigt styrfält. Journalisterna är överens om att det som till 
stor del styr deras val av ämne att skriva om är vad marknaden efterfrågar. ”Det andra 
styrfältet är mer ideologiskt färgat och handlar om vilka nyheter man anser att publiken 
bär ta del av, och inte minst vad man anser att publiken inte bör veta något om.” 
(Johansson, 2004:232). Hanna Sistek angav att hon rapporterade om frågor som rör 
många människor och om sådant som hon tycker att publiken bör ta del av. 

Bengt Johansson skriver i sin uppsats om forskning som blivit gjord kring 
nyhetsvärderingar. Han skriver att Johan Galtung och Marie Holmboe Ruge år 1965 
försökte att med hjälp av nyhetsvärderingskriterier förklara innehållet i 
utrikesnyheter. ”Deras slutsatser var att genrerelaterade och sociokulturella faktorer var 
avgörande för nyhetsurvalet. Med genrerelaterade menade de nyheter som var 
anpassade efter människors förväntningar och föreställningar på nyhetsgenren. Men 
kravet är också att nyheter ska vara något nytt och oväntat. Det paradoxala blir då att 
nyheter är oväntade händelser inom ramen för det förväntade.” (Johansson, 2004). 
Johan Galtung och Marie Holmboe Ruge menade även att det fanns fler genrerelaterade 
faktorer som bland annat nyheternas tröskelvärde. Med tröskelvärde menas det att när 
en nyhet väl blivit etablerad som intressant så fortsätter den att vara det. Enligt min 
erfarenhet består utrikesnyheter ofta av händelser som vi i Sverige på något sätt kan 
relatera till eller som berör oss. Det som berör oss känslomässigt är ofta till exempel krig 
och katastrofer, vilket man ofta kan se i strömmen av nyheter. Bengt Johansson skriver 
att en ytterligare anpassning till genren som nämns är viljan att balansera mellan olika 
typer av nyhetshändelser. Utrikesnyheterna kan inte bara handla om krig eller om 
svältkatastrofer, då antar man att intresset hos publiken minskar. Journalisterna jag 
intervjuat verkar ha tagit fasta på att balansera mellan att rapportera om olika typer av 
nyhetshändelser. Efter vad man kan utläsa av dagens nyhetsflöde så handlar 
utrikesnyheterna inte bara om svältkatastrofer och krig, utan även om sådant vi i 
Sverige kan bli berörda och intresserade av på annat sätt. Det kan handla om händelser 
som avviker från det normala eller till exempel om kända och framstående personer. 

 

Vidare forskning 

Forskningen har väckt många intressanta frågeställningar som skulle kunna forskas 
vidare i. Bland annat: Varför väljer vissa personer yrken som innebär större frihet, men 
mindre trygghet? Eller: Varför är frilansare sämre betalda än fast anställda? 

Det skulle även vara intressant att forska vidare i samma frågeställning för att få ett 
större djup. Det skulle vara möjligt om till exempel deltagandeobservationer tillämpades. 
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Bilagor 

 

Här nedan följer en intervjuguide som jag framställt och utgått ifrån vid mina intervjuer 
av de fyra svenska frilansjournalisterna som bor och tjänstgör utomlands.  
 

BAKGRUND & SYFTE 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Vad har du för tidigare erfarenheter inom yrket? 

3. Varför valde du att bli frilansjournalist och tjänstgöra i ett annat land än Sverige? 

4. Vilket land rapporterar du ifrån? 

5. Vilka egenskaper krävs för att arbeta som frilansjournalist utomlands? 

6. Varför valde du att rapportera från just det landet du befinner dig i nu? 

7. Har du rapporterat från andra länder tidigare? 

8. Vilka tidningar arbetar du för? 

9. Varför är det viktigt för tidningarna att ha frilansjournalister utomlands? 

10. Vad tycker du krävs för tidigare erfarenheter för att arbeta som frilansjournalist 
utomlands? 

11. Vad är ditt viktigaste uppdrag som frilansjournalist i utlandet? 

12. Hade du några förutfattade meningar om det land du rapporterar om innan du åkte 
dit som kan ha påverkat dig i ditt arbete? 

13. Vad är ditt syfte och mål med ditt yrkesutövande? 

14. Hur har ditt sätt att arbete utvecklats från det att du kom till landet  och fram till nu? 

15. Hur har det du skriver om förändrat något? Ge något exempel! 
 

ARBETSVILLKOR 

1. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

2. Hur många timmar arbetar du en vanlig vecka? 

3. Vad har du för ungefärlig bruttolön i månaden? 

4. Känner du av konkurrens i ditt arbete? Från vilka i så fall? 

5. Vad anser du vara svårast i ditt arbete? 

6. Har du några förmåner som frilansjournalist i utlandet? Tillexempel fria hemresor, 
gratis boende osv? 

7. Hur marknadsför du dig själv som frilansjournalist i utlandet? 

8. Hur gör du för att sälja in arbeten till tidningarna i Sverige? 

9. Samarbetar du med andra journalister på något sätt? 

10. Vad är det bästa med ditt arbete? 

11. Vilka nackdelar med ditt arbete har du stött på? 

12. Känner du av det ekonomiska intresset hos tidningarna som du arbetar för? 

13. Vilka krafter, som har betydelse för den färdiga produkten, känner du dig påverkad 
av när du utför ditt journalistiska arbete? 

 

ARBETSMILJÖ & SPRÅK 

1. Hur ser dina språkkunskaper ut i det språk som används i det land du befinner dig i? 

2. Hur viktigt anser du det vara att kunna språket som talas i landet du befinner dig i? 
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3. Använder du dig någonsin av en tolk? 

4. Upplever du språket som något hinder i ditt utförande av arbete? 

5. Hur påverkar de kulturella skillnaderna dig i ditt arbete? 

6. Hur bor du i det land du rapporterar ifrån? 

7. Hur påverkar ditt arbete ditt privatliv? 

 

 

ÄMNEN & IDÈER 

1. Vilka ämnen rapporterar du om? 

2. Hur kommer du på reportage/artikelidéer? 

3. Vad styr valen av det du skriver om? 

4. Vad får du för feedback på det du skriver om? 

 

KÄLLOR & PRESSFRIHET 

1. Har du lätt för att få tag i källor? 

2. Vilka källor är svårast att få tag i? 

3. Hur ser du på pressfriheten i det land du rapporterar ifrån? 

4. Hur kontaktar du de personer som du vill intervjua? 

 

FRAMTIDEN 

1. Vad tycker du borde utvecklas inom ditt yrke? 

2. Hur tror du att frilansjournalisternas arbete i utlandet kommer se ut i framtiden? 

3. Vad har du för framtidsplaner inom ditt yrke? 
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INTERVJUSVAR 

 

Här nedan följer de svar jag fått fram kring arbetsförhållandena för den här 
yrkesgruppen. 
 

4 intervjuer med svenska frilansjournalister som bor och tjänstgör utomlands 

 

EVA BOSS – MELLANÖSTERN 

 

BAKGRUND & SYFTE 

 

1. Vad har du för utbildning?  
Jag har en fil kandidat med huvudämnena statskunskap och sociologi. Min utbildning 
som journalist fick jag som volontär på flera tidningar. 
 

2. Vad har du för tidigare erfarenheter inom yrket? 

Jag har arbetat på lokaltidningar i Stockholm, sedan som politisk reporter bland annat 
på Aftonbladet, Svenska Dagbladet samt bevakade regering och riksdag för nyhetsbyrån 
FLT. 
 

3. Varför valde du att bli frilansjournalist och tjänstgöra i ett annat land än Sverige? 

Jag ville prova på att vara korrespondent och åkte till Cypern som är ett centrum för 
Mellanösternbevakning. När FLT lades ned valde jag att stanna kvar på frilansbasis 
eftersom det i min ålder är svårt att få ett nytt fast jobb i Sverige. 
 

4. Vilket land rapporterar du ifrån? 

Jag bevakar Mellanöstern med Nicosia som bas. 
 

5. Vilka egenskaper krävs för att arbeta som frilansjournalist utomlands? 

Det som gäller för en journalist, att vara envis, ha många idéer, kunna skriva om det 
mesta, vara nyfiken, skapa kontakter. Alltid se till att ha en buffert med pengar eftersom 
inkomsterna kan vara oregelbundna. 
 

6. Varför valde du att rapportera från just det landet du befinner dig i nu? 

Det var FLT som föreslog att jag skulle åka hit och bevaka Mellanöstern. Jag hade 
funderat på Bryssel. 
 

7. Har du rapporterat från andra länder tidigare? 

Bara när jag skickats ut på reportage för att bevaka något som hände bland annat 
Berlinmurens fall. 
 

8. Vilka tidningar arbetar du för? 
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Numera framför allt för fackpress. Dagstidningarna har nästan slutat köpa nyheter. Om 
man ska sälja till dem ska det vara reportage där man talar med människor i ett land 
som är aktuellt. 
 

9. Varför är det viktigt för tidningarna att ha frilansjournalister utomlands? 

Tidningarna anlitar inte längre lika många frilansare utomlands. Tidigare var det vanligt 
med stringers. Fast anställda korrespondenter har länge varit för dyrt. 
10. Vad tycker du krävs för tidigare erfarenheter för att arbeta som frilansjournalist 
utomlands? 

Att kunna yrket naturligtvis. Men folk har börjat på de mest olika sätt. 
 

11. Vad är ditt viktigaste uppdrag som frilansjournalist i utlandet? 

Jag har varit här i över 20 år. Kanske fredsavtalet mellan palestinier och israeler. 
 

12. Hade du några förutfattade meningar om det land du rapporterar om innan du åkte 
dit som kan ha påverkat dig i ditt arbete? 

Jag visste nästan ingenting om Cypern som också har en komplicerad konflikt. 
 

13. Vad är ditt syfte och mål med ditt yrkesutövande? 

Jag älskar mitt jobb och vill fortsätta att vara journalist. 
 

14. Hur har ditt sätt att arbete utvecklats från det att du kom till landet och fram till nu? 

Tekniken har förändrats med Internet. Förut fick man sända via telefon vilket kunde vara 
nog så krångligt. 
 

15. Hur har det du skriver om förändrat något? Ge något exempel! 
Jag tror inte någon journalist kan förändra utvecklingen i Mellanöstern. 
 

ARBETSVILLKOR 

1. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Jag läser en rad tidningar från mitt område på Internet för att veta vad som händer. 
Ringer för att kolla om jag kan få fram mer och försöker sedan sälja till någon 
intresserad. 
 

2. Hur många timmar arbetar du en vanlig vecka? 

40 timmar. 
 

3. Vad har du för ungefärlig bruttolön i månaden? 

Det skiftar från nästan ingenting till 40 000. 
 

4. Känner du av konkurrens i ditt arbete? Från vilka i så fall? 

Numera hemmaredaktionerna där de gör allt mer i stället för att köpa. 
 

5. Vad anser du vara svårast i ditt arbete? 



32 

 

Det beror på jobbet. 
 

6. Har du några förmåner som frilansjournalist i utlandet? Tillexempel fria hemresor, 
gratis boende och så vidare? 

Som frilans är man helt ensam och betalar allt själv. 
 

7. Hur marknadsför du dig själv som frilansjournalist i utlandet? 

Genom gruppen korrespondenterna.se. 
 

8. Hur gör du för att sälja in arbeten till tidningarna i Sverige? 

Ringer och mailar. 
9. Samarbetar du med andra journalister på något sätt? 

Jag samarbetar med utländska kolleger här i Nicosia. Det finns inte längre några andra 
svenskar. 
 

10. Vad är det bästa med ditt arbete? 

Jag älskar att jaga nyheter och känner mig lycklig när jag lyckas. Men ingen vill ha 
nyheter längre. 
 

11. Vilka nackdelar med ditt arbete har du stött på? 

Nackdelen som frilans är att man blir ganska isolerad från kolleger i Sverige. 
 

12. Känner du av det ekonomiska intresset hos tidningarna som du arbetar för? 

Tidningarna betalar sämre, flera går dåligt, andra vill öka vinsten. 
 

13. Vilka krafter, som har betydelse för den färdiga produkten, känner du dig påverkad 
av när du utför ditt journalistiska arbete? 

Redigerarna.  
 

ARBETSMILJÖ & SPRÅK 

1. Hur ser dina språkkunskaper ut i det språk som används i det land du befinner dig i? 

Mina kunskaper i grekiska är begränsade eftersom jag mest jobbar med engelska som 
funkar utomordentligt i Mellanöstern. 
 

2. Hur viktigt anser du det vara att kunna språket som talas i landet du befinner dig i? 

I mitt fall inte så viktigt. Om jag bara rapporterade från ett land skulle det vara mycket 
viktigare. 
 

3. Använder du dig någonsin av en tolk? 

Inte professionella. 
 

4. Upplever du språket som något hinder i ditt utförande av arbete? 

Nej. 
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5. Hur påverkar de kulturella skillnaderna dig i ditt arbete? 

Inte alls. 
 

6. Hur bor du i det land du rapporterar ifrån? 

När jag reser bor jag på hotell. Annars hyr jag ett gammalt hus med trädgård i Nicosia. 
 

7. Hur påverkar ditt arbete ditt privatliv? 

Jag lever ensam så det påverkar inte alls. 
 

ÄMNEN & IDÈER 

1. Vilka ämnen rapporterar du om? 

Förr mycket politik, numera allt mellan himmel och jord, vattensituationen i Jordanien, 
utbyggnaden av smarta elnät, fotbollsspelare. 
 

2. Hur kommer du på reportage/artikelidéer? 

Hör, ser och läser saker som jag tycker är intressanta. 
 

3. Vad styr valen av det du skriver om? 

Vem jag kan sälja till. 
 

4. Vad får du för feedback på det du skriver om? 

Jag har alltid fått mycket gensvar från läsare. 
 

KÄLLOR & PRESSFRIHET 

1. Har du lätt för att få tag i källor? 

Det är inte lätt men jag är envis. 
 

2. Vilka källor är svårast att få tag i? 

Det skiftar. 
 

3. Hur ser du på pressfriheten i det land du rapporterar ifrån? 

Pressfriheten utanför Europa är inte den samma som i Sverige. Men det påverkar inte 
mig eftersom jag skriver för svenska tidningar. 
 

4. Hur kontaktar du de personer som du vill intervjua? 

Oftast ringer jag. 
 

FRAMTIDEN 

1. Vad tycker du borde utvecklas inom ditt yrke? 

Vet inte.  
 

2. Hur tror du att frilansjournalisternas arbete i utlandet kommer se ut i framtiden? 
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Det är ett stort frågetecken eftersom tidningarna skurit ned kraftigt på all bevakning 
sedan jag började. Nya medier samt att kunna göra allt skriva, plåta, göra radio och TV, 
skriva för nätet. 
 

3. Vad har du för framtidsplaner inom ditt yrke? 

Jag är så gammal att jag inte har några framtidsplaner. Jag fortsätter bara så länge som 
det går. 
 

HANNA SISTEK - INDIEN 

 

BAKGRUND & SYFTE 

1. Vad har du för utbildning? 

Ekonomisk historia, 20 p, Göteborgs universitet. Sjukgymnastprogrammet, Lunds 
Universitet (inklusive ett års utbytesstudier vid Melbourne University, Australien). Korta 
Journalistprogrammet, JMG. Franska grundkurs, Des amis de la Sorbonne, Paris. 
Innovation Journalism, Stanford University, USA.  
 

2. Vad har du för tidigare erfarenheter inom yrket? 

Totalt 10 månaders redaktionsjobb, vikariat på Veckans Affärer, Göteborgs-Postens 
utlandsredaktion samt DI.  
 

3. Varför valde du att bli frilansjournalist och tjänstgöra i ett annat land än Sverige? 

Vill se världen och förstå den lite bättre.  
 

4. Vilket land rapporterar du ifrån? 

Bas i Indien och skriver om Sydasien under vintrarna. Reser resten av världen under 
sommarhalvåret (och jobbar). 
 

5. Vilka egenskaper krävs för att arbeta som frilansjournalist utomlands? 

Nyfikenhet. Språkkänsla. Empati. Social förmåga. Tuffhet och tro på sig själv. 
 

6. Varför valde du att rapportera från just det landet du befinner dig i nu? 

Inga andra svenska journalister var bosatta i Indien när jag flyttade hit, hösten 2006. 
 

7. Har du rapporterat från andra länder tidigare? 

Nej. Hade bara 7 månader i yrket (på redaktion/heltidsjobb) i ryggsäcken när jag drog hit. 
 

8. Vilka tidningar arbetar du för? 

Har jobbat för samtliga rikstäckande svenska dagstidningar, SR, och ett 60-tal magasin, 
allt ifrån Amnesty Press till Fokus till tidningen Bioenergi, LO-tidningen, Omvärlden, 
Aftonbladet RESA, ja många olika. 
 

9. Varför är det viktigt för tidningarna att ha frilansjournalister utomlands? 
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Det är då man verkligen förstår vad som pågår. Man kan aldrig ersätta den insikt som 
närhet ger med internet-journalistik. 
 

10. Vad tycker du krävs för tidigare erfarenheter för att arbeta som frilansjournalist 
utomlands? 

Bra att vara berest och kunna språk. Att känna sig hemma i främmande miljöer, att vara 
öppen som människa.  
 

11. Vad är ditt viktigaste uppdrag som frilansjournalist i utlandet? 

Jag tror ärligt talat att det inte har med journalistiken att göra. Jag tror att det handlar 
om att brygga kulturer. Jag har känslan av att det inte är genom mitt jobb, utan i det 
personliga mötet, som jag verkligen kan beröra människor, framförallt lokalbor. 
 

12. Hade du några förutfattade meningar om det land du rapporterar om innan du åkte 
dit som kan ha påverkat dig i ditt arbete? 

Dem tappar man snabbt, så nej. 
 

13. Vad är ditt syfte och mål med ditt yrkesutövande? 

Att förstå världen lite bättre och att dela med mig av mina insikter. Att föra människor 
närmare varandra, ge dem empati med varandra, engagera sig i varandra och i världen. 
Vi har bara ett jordklot och det gäller att vi tar hand om det. 
 

14. Hur har ditt sätt att arbete utvecklats från det att du kom till landet och fram till nu? 

Jag har blivit streetsmart. Lärt mig att tricksa mig till visum i olika omöjliga länder. Att 
använda min kvinnliga charm för att ta mig fram. Har lärt mig att man inte kommer 
någon vart utan ett brett nätverk av vänner, särskilt i ett land som Indien där inget 
någonsin fungerar som det ska, inga myndighetspersoner svarar på email, där systemet 
är så korrupt. Det bästa sättet att få saker gjorda är att ta hjälp av lokala 
journalistkompisar. Min bästis Gautam som är redaktör på Times of India, till exempel, 
genom honom har jag tillgång till en hel redaktions kontaktnät. 
 

15. Hur har det du skriver om förändrat något? Ge något exempel! 
Det är här jag blir lite tvivlande. En gång engagerade sig en läsare efter en artikel om 
självmorden bland bomullsbönder i Maharashtra, och skickade pengar. Och när jag 
skrev mittuppslag för DI så brukade jag alltid få feedback. Men allt för ofta känner jag att 
det jag producerar bara försvinner in i ett svart hål. Jag undrar hur stor skillnad det 
verkligen gör.  
Jag hoppas att det jag skriver för Amnesty åtminstone får medlemmarna att engagera 
sig, att känna att det är meningsfullt att jobba för bättre villkor åt alla. 
 

ARBETSVILLKOR 

1. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Börjar med joggning och yoga i parken, försöker lyssna på poddar från SR, NPR och BBC. 
Sedan frukost och tidning (i bästa fall, men det är inte alltid jag hinner läsa 
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dagsnyheterna ordentligt). Sedan jobbar jag online fram till lunch. Sorterar mejlskörden, 
kommunicerar med redaktörer, sociala medier, gör research för framtida jobb. Kanske 
skriver pitchar.  
På eftermiddagen försöker jag sätta mig och skriva. Men det blir inte alla dagar man 
hinner. Mycket tid går också åt till rent administrativa saker, ärenden på stan, 
visumansökningar, något som pajat i huset (händer hela tiden), ibland presskonferenser. 
 

Detta är när jag är hemma i Delhi. Men är jag ute på jobb så är det oftast intervjuer och 
full fart hela dagen.  
 

Försöker sluta vid åtta-slaget och dra ut och träffa vänner, dansa salsa eller göra andra 
roliga saker.  
 

2. Hur många timmar arbetar du en vanlig vecka? 

Svårt att säga. Är jag trött så sover jag en sväng mitt på dagen. Mitt privatliv och 
arbetsliv är totalt sammanlänkat. På ett sätt jobbar man hela tiden, men inte på samma 
intensiva sätt som man gör som anställd på ett kontor. Ett tag försökte jag ha söndagar 
helt lediga, då brukade jag dra ut och klättra med mina polare utanför stan. Men på 
senare tid har det tjocknat till. Mycket resor.  
Totalt sett jobbar jag säkert mer än heltid. Fast mycket är inte så effektivt. 
 

3. Vad har du för ungefärlig bruttolön i månaden? 

Förra året var ett botten-år och då drog jag in 280 000 kronor brutto. Året dessförinnan 
runt 350 000 kronor. Det går runt på grund av alla resor och traktamenten som man får 
göra avdrag för. 
 

4. Känner du av konkurrens i ditt arbete? Från vilka i så fall? 

Finns inte många andra i mitt område. Men det är klart att andra frilansar har liknande 
idéer ibland. Det är från frilansar i allmänhet som konkurrensen kommer, inte så 
specifikt vissa personer.  
 

5. Vad anser du vara svårast i ditt arbete? 

Att få vettigt betalt. Att kommunicera med vissa redaktörer. 
 

6. Har du några förmåner som frilansjournalist i utlandet? Tillexempel fria hemresor, 
gratis boende osv? Traktamenten är den stora förmånen, då jag reser säkert åtta 
månader om året. Och så kan man dra av alla resor etc. Det är en fantastisk frihet. Jag 
får dra av 5 000 kr om året för att jag har kontoret hemma, har jag för mig. Det var ett 
tag sedan jag skötte det praktiska, det har min revisor tagit över. 
 

7. Hur marknadsför du dig själv som frilansjournalist i utlandet? 

Bästa sättet är att skicka bra idéer till redaktionerna. Är även medlem i frilansnätverket 
Korrespondenterna (www.korrespondenterna.se), vilket dels är ett trevligt bollplank och 
dels är ett sätt att synas. 
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8. Hur gör du för att sälja in arbeten till tidningarna i Sverige? 

Mejlar mina idéer. Följer allt för sällan upp med telefonsamtal. Försöker träffa 
redaktörer så mycket jag hinner när jag är hemma.  
 

9. Samarbetar du med andra journalister på något sätt? 

Har ett stort nätverk av kollegor som jag umgås med. Vi har en utmärkt Foreign 
Correspondent’s Club i Delhi. Hade aldrig klarat mig utan mina lokala journalistvänner. 
Känner förstås andra svenska journalister i området, vi är alla goda vänner och hjälper 
varandra. Och så har jag börjat jobba med en svensk fotograf som är baserad i Bangkok. 
 

10. Vad är det bästa med ditt arbete? 

Jag kan resa vart som helst i världen, ringa upp vem som helst och får en fantastisk 
tillgång till intressanta människor. Jag växer och lär mig saker hela tiden och har en 
enorm frihet.  
 

11. Vilka nackdelar med ditt arbete har du stött på? 

Det är svårt att få ordentligt betalt. Man blir behandlad sämre än anställda medarbetare, 
generellt sett. Det finns lite förståelse på hemmaredaktionerna för hur saker och ting 
fungerar på marken. I Indien kan man till exempel inte säga att man är frilansjournalist, 
då får man inte journalistvisum. Vissa redaktioner har svårt att fatta sådana saker. Och 
så har jag ingen i ryggen säkerhetsmässigt sett. Jag tar stora risker när jag jobbar i 
konfliktområden, utan kompensation. 
 

12. Känner du av det ekonomiska intresset hos tidningarna som du arbetar för? 

 

13. Vilka krafter, som har betydelse för den färdiga produkten, känner du dig påverkad 
av när du utför ditt journalistiska arbete? 

 

ARBETSMILJÖ & SPRÅK 

1. Hur ser dina språkkunskaper ut i det språk som används i det land du befinner dig i? 

Flytande engelska. Rickshaw-hindi. 
 

2. Hur viktigt anser du det vara att kunna språket som talas i landet du befinner dig i? 

Hindi hade varit toppen att kunna, men alla med utbildning talar engelska här, så jag har 
tyvärr inte lärt mig hindi, vilket kan vara frustrerande ibland. Men i allmänhet så klarar 
man sig bra med engelska. 
 

3. Använder du dig någonsin av en tolk? 

Nästan aldrig av professionella tolkar, det finns det sällan pengar till. NGO-arbetare 
tolkar ofta, eller någon annan på plats. 
 

4. Upplever du språket som något hinder i ditt utförande av arbete? 

Ibland hade det varit toppen att kunna hindi. Aldrig med engelskan. 
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5. Hur påverkar de kulturella skillnaderna dig i ditt arbete? 

Jag måste anpassa mig i muslimska länder. Bära slöja i Afghanistan och Iran. Tänka på 
hur jag klär mig. Lära mig att hantera den uppdämda sexuella frustrationen i många 
länder, att ständigt bli uttittad och ofta avklädd av mäns blickar. Jag tittar oftast bort. 
 

6. Hur bor du i det land du rapporterar ifrån? 

Delar en lägenhet med två vänner. Vi har var sitt sovrum och tillhörande badrum och 
delar på vardagsrummet och jättebalkongen. Väldigt bra lägenhet. Har även bott själv 
tidigare. 
 

7. Hur påverkar ditt arbete ditt privatliv? 

De två flyter ihop. 
 

ÄMNEN & IDÈER 

1. Vilka ämnen rapporterar du om? 

Allt ifrån miljöteknik till terrorism, hela spektrat alltså, men fokus på internationella 
affärer och mänskliga rättigheter. 
 

2. Hur kommer du på reportage/artikelidéer? 

Mer och mer genom människor jag träffar. Tidigare fick jag oftare idéer från andra, 
lokala, medier. 
 

3. Vad styr valen av det du skriver om? 

Mitt intresse och vad jag tror är säljbart. 
 

4. Vad får du för feedback på det du skriver om? 

Alldeles för lite men oftast positiv feedback, från människor som tycker det är intressant. 
 

KÄLLOR & PRESSFRIHET 

1. Har du lätt för att få tag i källor? 

Ja, genom mitt kontaktnät. 
 

2. Vilka källor är svårast att få tag i? 

Officiella myndighetspersoner. 
3. Hur ser du på pressfriheten i det land du rapporterar ifrån? 

Skriver du om obekväma saker i stora medier så kan du få journalistvisumet indraget. 
Händer hela tiden i Indien. Lokalt så finns både ”köpta nyheter” som bruket att 
mediehus har investeringsavdelningar, och tar andelar i företag mot att de får billiga 
annonspaket spridda över flera års tid. Så de är delägare i företag som de själva bevakar, 
vilket läsarna inte har en aning om. Det är klart att det påverkar journalistiken. 
 

4. Hur kontaktar du de personer som du vill intervjua? 

Mejlar först, ringer sedan, om jag har mejladress. 
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FRAMTIDEN 

1. Vad tycker du borde utvecklas inom ditt yrke? 

Bättre skyddsnät för frilansar – kolla vad som hände Martin Schibbye och Johan Persson. 
Schysstare betalt och framförallt betalda utgifter. Allt fler köper frilansmaterial och 
krymper sina personalstabar, men detta borde inte ske på bekostnaden av 
frilansjournalisternas väl och ve. 
 

2. Hur tror du att frilansjournalisternas arbete i utlandet kommer se ut i framtiden? 

Vi kommer att bli fler och fler. Färre korrar och fler på lösa boliner. Mer internationell 
journalistik då hela världen globaliseras. Mer samspel med sociala medier och mer 
interaktiv journalistik. Fler multi-kulti journalister, som både plåtar, gör radio och video, 
samt skriver. 
 

3. Vad har du för framtidsplaner inom ditt yrke? 

Jag byter just land, ny bas blir Kairo (för kärleks skull). Jag kör på så länge det är roligt, 
men hade också kunnat tänka mig att starta ett företag eller utveckla journalistik på 
annat vis än bara vad jag gör nu. Engagera människor mer, göra journalistik mer 
interaktivt. Har just sökt ett Knight stipendium vid Stanford, vi får se hur det går. 
 

SÖREN VIKTORSSON – FINLAND 

 

BAKGRUND & SYFTE 

1. Vad har du för utbildning? 

JH i Sthlm 1977-78. Diverse språkstudier. 
 

2. Vad har du för tidigare erfarenheter inom yrket? 

Verksam i Sverige från 79 och fram till 1996 då flyttade till Finland.  
 

3. Varför valde du att bli frilansjournalist och tjänstgöra i ett annat land än Sverige? 

Hade länge tänkt att ville "utvecklas", göra något nytt, pröva bo utomlands. Hade också 
läst finska på Stockholms universitet. 
 

4. Vilket land rapporterar du ifrån? 

Finland.  
 

5. Vilka egenskaper krävs för att arbeta som frilansjournalist utomlands? 

Svårt säga, man bör vara en hyfsat duktig journalist. Man får också vara beredd på att 
det kan vara litet ensamt och att det kan ta tid arbeta upp nya kontakter. Viss 
språktalang hjälper.  
 

6. Varför valde du att rapportera från just det landet du befinner dig i nu? 

Finland ligger nära Sverige men är ändå exotiskt. Och mkt få svenskar behärskar finska, 
jag såg en nisch. 
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7. Har du rapporterat från andra länder tidigare? 

Ja, men bara som resande reporter; Kina, USA, Ryssland, Tjeckien, Tyskland, England, 
Frankrike, Grekland och så vidare. Har dock inte bott permanent i något av dessa länder. 
 

8. Vilka tidningar arbetar du för? 

Det varierar. Medievärlden, men har ungefär 20 uppdragsgivare per år. Jobbar mycket 
för fackpress. 
 

9. Varför är det viktigt för tidningarna att ha frilansjournalister utomlands? 

För att de inte har råd att ha stationära egna medarbetare, en fast korrespondent kostar 
mycket. Jag debiterar bara när jag jobbar, det blir inga övriga utgifter.   
 

10. Vad tycker du krävs för tidigare erfarenheter för att arbeta som frilansjournalist 
utomlands? 

Man bör nog ha jobbat några år inom yrket i hemlandet, annars kan det bli väldigt 
mycket nytt på en gång! 
 

11. Vad är ditt viktigaste uppdrag som frilansjournalist i utlandet? 

Att ge en intresseväckande och korrekt bild av det land jag jobbar från. 
 

12. Hade du några förutfattade meningar om det land du rapporterar om innan du åkte 
dit som kan ha påverkat dig i ditt arbete? 

Jag har varit här drygt 15 år, så nog svårt svara på det. Men jag kände Finland rätt väl 
redan innan flytten, så hade nog en rätt så bra koll. 
 

13. Vad är ditt syfte och mål med ditt yrkesutövande? 

Försörja mig och att så gott jag kan utöva yrket. Man kan alltid bli bättre och förkovra sig. 
 

14. Hur har ditt sätt att arbete utvecklats från det att du kom till landet och fram till nu? 

Idag behöver jag inte förbereda mig lika minutiöst som i början, för jag har redan stor 
kunskap om Finland.  
 

15. Hur har det du skriver om förändrat något? Ge något exempel! 
Svår fråga, men jag har skrivit om mycket som sedan också prövats i Sverige, till exempel 
"friåret" och "avdrag för hushållsnära tjänster". Det är så klart inte min förtjänst att de 
prövats sedan i Sverige, men kan väl hända att det jag skrivit i någon liten, liten mån 
påverkat ett opinionsklimat. 
 

 

ARBETSVILLKOR 

1. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Finns knappt någon vanlig dag. Rätt mycket rutiner, plöja finska tidningar och så vidare 
för att försöka hitta uppslag. 
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2. Hur många timmar arbetar du en vanlig vecka? 

Det varierar enormt, mellan 20 och 60 timmar. Har jag mycket jobb så måste ju det 
göras och då kan det bli långa dagar, när det är "nyhetstorka" kan jag ibland gå hem 
redan på eftermiddagen. 
 

3. Vad har du för ungefärlig bruttolön i månaden? 

Jag vill nog gärna hålla det för mig själv, men tveklöst hade jag tjänat bättre som fast 
anställd. Dock finns en stor frihet i att lägga upp arbetet själv. 
 

4. Känner du av konkurrens i ditt arbete? Från vilka i så fall? 

Nej. Det är så ovanligt att en svensk lär sig finska och flyttar hit, så jag tycker jag har en 
bra situation i den bemärkelsen. SR och SvT har medarbetare här, men de är mina 
vänner, inte konkurrenter. 
 

5. Vad anser du vara svårast i ditt arbete? 

Att hålla geisten uppe. Ibland känns det rätt ensamt. Att hela tiden försöka vara på 
hugget, komma med nya uppslag. Att inte ge upp när man får nej på idéer. 
 

6. Har du några förmåner som frilansjournalist i utlandet? Till exempel fria hemresor, 
gratis boende osv? 

Nej! 
 

7. Hur marknadsför du dig själv som frilansjournalist i utlandet? 

Till exempel genom min hemsida. Sedan har jag varit över 30 år i yrket, så det kan väl 
hända att en hel del i svenska tidningsvärlden känner till mitt namn och kopplar det till 
Finland.  
 

8. Hur gör du för att sälja in arbeten till tidningarna i Sverige? 

Telefon och numera ofta e-mail. 
 

9. Samarbetar du med andra journalister på något sätt? 

Tyvärr väldigt litet. Det skulle nog vara skoj. Är med i nätverket "Korrespondenterna". 
 

10. Vad är det bästa med ditt arbete? 

Att själv lägga upp tiden. Jag kan ligga och "sussa" på morgnarna om jag vill, så kan jag 
sedan sitta en hel söndagseftermiddag och skriva. Det är en stor frihet, så länge man 
bara sköter sig och levererar det man utlovat. 
 

11. Vilka nackdelar med ditt arbete har du stött på? 

Ensamarbete, man har ingen redaktion att sitta på. Och jobbigt att ständigt försöka sälja 
in sina idéer, även om det går lättare efter så här många år. 
 

12. Känner du av det ekonomiska intresset hos tidningarna som du arbetar för? 
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Tar du till exempel fackförbundstidningar, så finansieras ju de av medlemsavgifter. Jag 
tycker jag har stor frihet i mitt val av ämnen och skrivande. 
 

13. Vilka krafter, som har betydelse för den färdiga produkten, känner du dig påverkad 
av när du utför ditt journalistiska arbete? 

Nja, varje tidning har ju sitt "stuk". Man försöker tänka på det, nu senast skrev jag för 
tidningen Universitetsläraren och där kan man uttrycka sig en smula mer "akademiskt" 
än i del andra tidningar. Jag försöker alltid ha mina läsare i tankarna. 
 

ARBETSMILJÖ & SPRÅK 

1. Hur ser dina språkkunskaper ut i det språk som används i det land du befinner dig i? 

Jag talar god finska. 
 

 

2. Hur viktigt anser du det vara att kunna språket som talas i landet du befinner dig i? 

Otroligt viktigt! 
 

3. Använder du dig någonsin av en tolk? 

Nej. 
 

4. Upplever du språket som något hinder i ditt utförande av arbete? 

Nej. 
 

5. Hur påverkar de kulturella skillnaderna dig i ditt arbete? 

Tycker inte det är så stora skillnader. Finländare kan vara litet blyga i en inledande 
kontakt, men de är trevliga och inga problem! 
 

6. Hur bor du i det land du rapporterar ifrån? 

I bostadsrätt. 
 

7. Hur påverkar ditt arbete ditt privatliv? 

Inte nämnvärt. Fast, ibland är det svårt att på fritiden släppa tankarna på mer krävande 
jobb man håller på med. Eller på ngn förhandling man nästa dag ska ha med en 
uppdragsgivare. 
 

ÄMNEN & IDÈER 

1. Vilka ämnen rapporterar du om? 

Nästan allt, utom idrott. 
 

2. Hur kommer du på reportage/artikelidéer? 

Läser mycket finsk press, men framför allt funderar jag själv ut saker. Det kommer med 
erfarenheten och jag är nog en rätt "kreativ" person. 
 

3. Vad styr valen av det du skriver om? 
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Intresset i Sverige, och mina egna preferenser. Gör till exempel gärna personporträtt. 
 

4. Vad får du för feedback på det du skriver om? 

Man får inte mycket feedback. Någon gång kan det dock komma något uppskattande 
mail och det värmer.  
 

KÄLLOR & PRESSFRIHET 

1. Har du lätt för att få tag i källor? 

Ja  
 

2. Vilka källor är svårast att få tag i? 

Har inte haft problem hittills. 
 

3. Hur ser du på pressfriheten i det land du rapporterar ifrån? 

Finland är ett mycket öppet land. 
 

4. Hur kontaktar du de personer som du vill intervjua? 

Telefon eller mail. 
 

FRAMTIDEN 

1. Vad tycker du borde utvecklas inom ditt yrke? 

Reportaget. Alltför ofta har vi inte tid att jobba så genomarbetat som många av oss 
säkert skulle vilja. 
 

2. Hur tror du att frilansjournalisternas arbete i utlandet kommer se ut i framtiden? 

Svårt att säga, men jag vill gärna tro att det även framöver kommer behövas journalister 
på plats, med stor kännedom om bevakningslandet, som kan dess språk och så vidare. 
 

3. Vad har du för framtidsplaner inom ditt yrke? 

Det är en bra fråga... jag är 55 år och då kanske man inte är så jätteinriktad på stora 
förändringar. Har en videoutrustning hemma som bara blivit liggandes, kanske vore det 
kul någon gång, innan jag trappar ner, att försöka göra litet kortare video-inslag. 
För övrigt hoppas jag få fortsätta ha bra uppdragsgivare och någorlunda snurr på 
verksamheten. 
 

STEFAN ANDERSSON - FRANKRIKE 

 

BAKGRUND & SYFTE 

1. Vad har du för utbildning? 

Studentexamen. 
 

2. Vad har du för tidigare erfarenheter inom yrket? 

Jag hade arbetat på sex tidningar innan jag 1993 kom till Paris. 
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3. Varför valde du att bli frilansjournalist och tjänstgöra i ett annat land än Sverige? 

Jag hade mycket länge velat bli frilansjournalist och länge varit särskilt intresserad av 
Frankrike. 
 

4. Vilket land rapporterar du ifrån? 

Frankrike. 
5. Vilka egenskaper krävs för att arbeta som frilansjournalist utomlands? 

Språkkunskaper. 
 

6. Varför valde du att rapportera från just det landet du befinner dig i nu? 

För att det landet intresserar mig särskilt. 
 

7. Har du rapporterat från andra länder tidigare? 

Bara tillfälliga reportage. 
 

8. Vilka tidningar arbetar du för? 

Ett 40-tal, mer eller mindre regelbundet. 
 

9. Varför är det viktigt för tidningarna att ha frilansjournalister utomlands? 

För branschtidningar ger det möjlighet till att få veta vad som händer i omvärlden. 
 

10. Vad tycker du krävs för tidigare erfarenheter för att arbeta som frilansjournalist 
utomlands? 

Att ha arbetat på tidning i Sverige. 
 

11. Vad är ditt viktigaste uppdrag som frilansjournalist i utlandet? 

Vet inte. 
 

12. Hade du några förutfattade meningar om det land du rapporterar om innan du åkte 
dit som kan ha påverkat dig i ditt arbete? 

Nej. 
 

13. Vad är ditt syfte och mål med ditt yrkesutövande? 

Att tjäna pengar så att jag kan bo i Frankrike. 
 

14. Hur har ditt sätt att arbete utvecklats från det att du kom till landet och fram till nu? 

Jag har lärt mig vad jag kan sälja och vilka som betalar rimligt. 
 

15. Hur har det du skriver om förändrat något? Ge något exempel! 
Flera gånger har mina reportage gett upphov till studieresor till Frankrike. 
 

ARBETSVILLKOR 

1. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Jag jobbar 8 – 17. 
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2. Hur många timmar arbetar du en vanlig vecka? 

40 timmar 
 

3. Vad har du för ungefärlig bruttolön i månaden? 

Vet inte. Det är så ojämnt. 
 

4. Känner du av konkurrens i ditt arbete? Från vilka i så fall? 

Nej, absolut inte, 
5. Vad anser du vara svårast i ditt arbete? 

Vet inte. 
 

6. Har du några förmåner som frilansjournalist i utlandet? Tillexempel fria hemresor, 
gratis boende osv? 

Nej. 
 

7. Hur marknadsför du dig själv som frilansjournalist i utlandet? 

Genom en hemsida. 
 

8. Hur gör du för att sälja in arbeten till tidningarna i Sverige? 

Jag skickar mejl med förslag till reportage. 
 

9. Samarbetar du med andra journalister på något sätt? 

Ja, med kollegor inom nätverket Korrespondenterna.se 

 

10. Vad är det bästa med ditt arbete? 

Friheten. 
 

11. Vilka nackdelar med ditt arbete har du stött på? 

Osäkerheten beträffande försörjningen. 
 

12. Känner du av det ekonomiska intresset hos tidningarna som du arbetar för? 

Vet inte. 
 

13. Vilka krafter, som har betydelse för den färdiga produkten, känner du dig påverkad 
av när du utför ditt journalistiska arbete? 

Vet inte. 
 

ARBETSMILJÖ & SPRÅK 

1. Hur ser dina språkkunskaper ut i det språk som används i det land du befinner dig i? 

Jag talar franska något så när bra. 
 

2. Hur viktigt anser du det vara att kunna språket som talas i landet du befinner dig i? 

I det här landet är det nödvändigt. 
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3. Använder du dig någonsin av en tolk? 

Nej. 
 

4. Upplever du språket som något hinder i ditt utförande av arbete? 

Det gör att arbetet tar längre tid. 
 

5. Hur påverkar de kulturella skillnaderna dig i ditt arbete? 

Inte alls. 
6. Hur bor du i det land du rapporterar ifrån? 

I en lägenhet, 70 kvm. 
 

7. Hur påverkar ditt arbete ditt privatliv? 

Enbart positivt. 
 

 

ÄMNEN & IDÈER 

1. Vilka ämnen rapporterar du om? 

Allt mellan himmel och jord. 
 

2. Hur kommer du på reportage/artikelidéer? 

Genom att bläddra i tidningar. 
 

3. Vad styr valen av det du skriver om? 

Jag vänder mig i första hand till dem jag vet betalar bra. 
 

4. Vad får du för feedback på det du skriver om? 

Sällan reaktioner. 
 

KÄLLOR & PRESSFRIHET 

1. Har du lätt för att få tag i källor? 

Ja. 
 

2. Vilka källor är svårast att få tag i? 

Franska intervjuobjekt har sällan något naturligt intresse av att ställa upp för intervju. 
 

3. Hur ser du på pressfriheten i det land du rapporterar ifrån? 

Den är stor. 
 

4. Hur kontaktar du de personer som du vill intervjua? 

Mejlar och ringer. 
 

 

FRAMTIDEN 

1. Vad tycker du borde utvecklas inom ditt yrke? 

Vet inte. 
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2. Hur tror du att frilansjournalisternas arbete i utlandet kommer se ut i framtiden? 

Det verkar bli allt svårare att tjäna tillräckligt mycket för att klara sig. 
 

3. Vad har du för framtidsplaner inom ditt yrke? 

Inga speciella. Knega på bara. 
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Färgstarka saris, heliga kor, folkmassor, kryddstark mat, sevärdheter, billig 
shopping, tropiskt klimat, strandliv i Goa och gästvänlighet kännetecknar 
landet. 
 

Indien, kontrasternas land 

- En resa från Delhi i norr till Goa i söder 

 

I ett land med över en miljard människor, alla stora världsreligioner, hundratals språk 
och tusentals etniska tillhörigheter är det en fantastisk upplevelse att se hur 
samhörigheten flyter på bland de vänliga indierna. 
 

Huvudstaden New Delhi  
Mitt i natten landar flyget i New Delhi på Indira Gandhi International Airport, Asiens 
mest trafikerade flygplats. Delhi är medelklassens stad, men efter en rundtur på gatorna 
får man beskåda både överklass och extrem fattigdom. För turisten finns det en mängd 
sevärdheter, där en av de största är Röda Fortet som innehåller både olika byggnader 
och trädgårdar. För den som istället vill shoppa finns ett stort utbud av både 
västerländska märken och indiska butiker på Connaught Place. 
 

Ett av världens sju underverk 

Drygt 20 mil söder om Delhi finner du Agra. I Agra finns ett av världens sju underverk, 
Taj Mahal. Mausoleumet byggdes under 1600-talet och är en sevärdhet som du inte får 
missa när du besöker Indien. Det var mogulhärskaren Shah Jahan som lät uppföra 
minnesbyggnaden över sin älsklingshustru, Mumtaz Mahal. 
 

Indiens rosa stad, Jaipur och Ranthambhore nationalpark 

Jaipur är huvudstad i delstaten Rajasthan. Jaipur har en rutnätsmönstrad stadsplan med 
enhetligt designade hus i rosa sandsten, full av vackra rikemanshus och maharajapalats.  
I östra Rajasthan ligger en av Indiens största nationalpark, Ranthambhore nationalpark. 
Här kan du få en glimt ur djungelbokens värld. I en öppen jeep åker du runt för att 
beskåda de vilda djuren, alltifrån tigrar, leoparder och hyenor till krokodiler och kobror 
lever i det fria i den stora parken. 
 

En av världens folkrikaste stad - Mumbai 
Överallt i Indien kryllar det av folk, men ingenstans kryllar det så mycket som i Mumbai. 
Staden erbjuder Indiens bästa restauranger och ståtligaste skyskrapor, samtidigt som 
hälften av invånarna bor i slummen. Förutom att uppleva de enorma kontrasterna bland 
rika och fattiga, är det hit du kommer för att kolla in den enorma filmindustrin 
Bollywood. 
 

Strandliv Goa 
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I Goa finner du stränder i världsklass. Vajjande palmer, vit sand, klarblått vatten i ett 
tropiskt klimat. Den 10 mil långa kustremsan från norr till söder bjuder på massvis med 
stränder att utforska för att hitta just din favorit. I norr finns bland andra Anjuna, som är 
en känd favorit för hippien. Här finner du ett stort antal unga turister, strandförsäljare 
och ett stort utbud av yoga och meditationskurser. Paradisstranden Palolem hittar du i 
södra Goa. Här råder ett större lugn, vackrare miljö och billigare priser. 
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Djungelparadiset Goa  

- Världens vackraste stränder smeks av det ljumma Arabiska havet längs 
Indiens västkust 

 

Goa är Indiens minsta delstat. Trots det finns en mängd att uppleva här. Paradisstränder, 
billig shopping, tropiskt klimat, god mat och vacker natur har bidragit till att turismen är 
Goas främsta industri.  
 

Stränder från norr till söder 

Strandlivet längs Goas västkust håller världsklass. Vajjande palmer, vit sand, klarblått 
vatten, härlig temperatur och så klart de heliga kossorna som vallas runt av hundarna 
längs stränderna är en del av detta. Under ett par veckor hinner du resa runt bland Goas 
stränder för att hitta just din favorit. I Goa är trafiken inte lika kaotisk som i Indiens 
storstäder, därför kan det vara en idé att hyra vespa för att på egen hand åka runt och 
kolla in de olika stränderna. Anjuna i norr är hippiernas favorit. Här kryllar det av 
yogakurser, ayurvedaterapeuter och vegetariska restauranger. Paradisstranden Palolem 
finner du i södra Goa. För turisten som söker lugnet kan den här långa stranden, som av 
många beskrivs som Goas vackraste, rekommenderas. Här är få strandförsäljare och du 
kan strosa runt längs stranden eller åka ut i det arabiska havet för att paddla kanot, fiska 
upp exotiska fiskar eller se hoppande delfiner. 
 

Vattenfall och kryddplantage 

De allra flesta som reser till Goa gör det för att sola och bada längs den 10 mil långa 
kusten. För den som vill uppleva mer än strandlivet finns det mycket att se och upptäcka. 
Dudhsagar falls är ett av Indiens högsta vattenfall. Efter en lång tur i den terränggående 
jeepen väntar några minuters promenad genom en djungel fylld med apor, innan du 
anländer till vattenfallet. Ett svalkande dopp passar sig bra efter den långa färden och 
det vackra vattenfallet är väl värt ett besök. För den som är intresserad av vart våra 
kryddor kommer ifrån är ett besök på kryddplantaget att rekommendera. Här följer du 
en guide som berättar entusiastiskt om hur kryddorna odlas och vad de är bra för.  
 

Chicken curry, chili och västerländska influenser i Goas kök 

Goas matkultur bär influenser från de portugisiska, indiska och arabiska köken. Indisk 
mat är känd för att vara smakrik och stark, men även väldigt hälsosam. I Goa kan du, till 
skillnad från övriga Indien, beställa in både nötkött och griskött. Det som dominerar på 
de flesta restauranger är dock vegetariskt, fisk eller kyckling. Andra populära maträtter 
är Thali som innehåller flera rätter, till exempel grönsaker, torkade bönor, chutney och 
ris och Dosa som är en tunn rispannkaka med kryddstarkt innehåll.  Till maten går det 
bra att beställa in den populära indiska ölen, Kingfisher. I norra Indien är det mer tabu 
med alkohol och inte lika vanligt att dricka öppet.  
 

Yoga, ayurvedisk massage och meditation 
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För den som är intresserad av en själslig resa har Goa ett stort utbud av olika former av 
yoga och meditation. Alltifrån hatha, till astanga och kundaliniyoga finns att tillgå. Det är 
svårt att komma på något mer avslappnande än att börja dagen med en yogalektion på 
någon av Goas vackra stränder. Om du fortfarande inte känner dig tillräckligt avslappnad 
kan du fortsätta med meditation, antingen på egen hand eller i klass. En lång dag på 
stranden blir fulländad om du avslutar den med en ayurvedisk massage. Ayurveda, 
kunskapen om livet, är en indisk läkekonst med tusenåriga anor.  
 

 

Bra att veta: 
* I Indien råder vänstertrafik, liksom de flesta andra länder som har kust mot Indiska 
Oceanen.  
* Turister med svenskt pass behöver turistvisum för att komma in i landet, ansök i god 
tid. 
* Var bestämd med vart du vill åka när du tar taxi eller rickshaw, annars kommer du 
oftast till något annat ställe eftersom chaufförerna ofta får provision om de tar 
turisterna till vissa butiker eller sevärdheter. 
* Pruta, på många ställen kan du få ner priset till en sjundedel av utgångspriset. 
* Ha alltid med dig toapapper och myggmedel i väskan, toapapper hör till 
ovanligheterna på Indiens toaletter och en kväll utan myggmedel kan leda till hundratals 
myggbett. 
 

Det här får du inte missa: 
* Dudhsagar falls, ett av Indiens högsta vattenfall. 
* Rundtur bland Goas stränder. Stränderna i Goa är väldigt olika, åk runt för att hitta just 
din favorit. 
* Goas specialitet är fisk och skaldjur. De här rätterna håller otroligt hög kvalité. 
* Hyr motorcykel eller vespa för att själv utforska delstaten, vägarna i Goa är av 
betydligt sämre kvalité än Sveriges, men jämfört med andra delar av Indien är de riktigt 
bra.  
* Åk ut på havet, bara några hundra meter ut kan du se delfiner hoppa omkring eller 
varför inte ta med fiskespöet för att fånga upp en exotisk fisk till middagen. 
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Indiens storstadsliv 

– Från Delhi till Mumbai 
 

Indien är det sjunde största landet till ytan, men det näst folkrikaste. Det märks tydligast 
i storstäderna Delhi och Mumbai. Här trängs folk längs gatorna, trafiken är kaotisk och 
kontrasterna stora mellan fattig och rik.  
 

Asiens billigaste shopping 

I Indien finns Asiens billigaste shopping. I Delhi och Mumbai är det dyrare än ute på 
landsorten, trots det kan du fynda till riktigt låga priser. Bomullstyger, sidentyger, 
smycken, ädelstenar, teer och kryddor kan du hitta till en sjättedel av vad det skulle 
kostat hemma i Sverige. Det gäller dock att pruta, pruta och åter pruta. I de statliga 
butikerna är priserna fasta, men i privata affärer och marknadsstånd går det att pruta. 
På Connaught Place i New Delhi finner du shoppingparadiset, där västerländska märken 
blandas med inhemska butiker. Connaught Place bildar formen av en cirkel, indelat i ett 
dussintal kvarter med en stor park i mitten. Vid ett av kvarteren ligger ett underjordiskt 
köpcentrum, PalikaBazar, som rymmer hundratals butiker, med fokus på kläder och 
elektronik. ChandniChowk och Karol Bagh är två andra stora shoppingområden i Delhi. 
 

Mumbai - Bollywood och slumområden 

Mumbai är en levande stad, där det finns mycket att se och upptäcka. Staden i sig är en 
stor sevärdhet och upplevelse med trendiga barer som kantas av flotta restauranger, 
ståtliga skyskrapor i glas och stål som glänser i den starka solen, filmstjärnor från den 
stora filmindustrin Bollywood, bra shopping och ett av världens största slumområden. 
För den som är ute efter billig shopping kan ColabaCauseway och Fashion street i södra 
delen rekommenderas. Här finns det mesta i klädväg och även fast priserna är låga går 
det bra att pruta.  
 

Ett av världens sju underverk 

Drygt 20 mil söder om Delhi finner du Agra. I Agra finns ett av världens sju underverk, 
Taj Mahal. Mausoleumet byggdes under 1600-talet och är en sevärdhet som du inte får 
missa när du besöker Indien. Det var mogulhärskaren Shah Jahan som lät uppföra 
minnesbyggnaden över sin älsklingshustru, Mumtaz Mahal. Byggnaden är Indiens mest 
populära turistattraktion och har ungefär 8000 besökare per dag.  
 

Vegetariskt och kryddstarkt 
I Indien är kvinnornas saris färgstarka, kontrasterna magstarka och maträtterna 
kryddstarka. De mest använda kryddorna är curry, chili och ingefära, men det är långt 
ifrån alla kryddor som används i en vanlig maträtt. De vegetariska rätterna överväger på 
de allra flesta restauranger i Delhi och Mumbai, men kyckling och get finns ofta att tillgå. 
Indien är känt inte bara för att ha kryddstark mat, utan även hälsosam. Trots att maten 
är kryddstark i Norra Indien, så anses den som tam jämfört med kryddningen i de södra 
delarna. Populära rätter är chickentikka och tandoori.  
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Fakta om Indien 

Huvudstad: New Delhi 
Största stad: Bombay 

Officiella språk: Hindi, tamil, sanskrit, engelska och 20 andra 

Statsskick: Federal republik 

Valuta: Indisk rupee 

Tidszon: +5:30 

 

Bra att veta: 
* Tänk på att klä dig anständigt, ta på dig kläder som täcker axlar och knän om du inte 
vill ha många blickar på dig. 
* I Indien är fattigdomen utbredd, därav finns det många tiggare, både barn och vuxna. 
Följ din intuition och ge pengar till dem som ser ut att behöva det. 
* Det är oftast betydligt billigare att boka tåg, flyg, hotell och turistattraktioner på egen 
hand, än via något turistkontor. 
* Boka förbetald taxi från flygplatsen och se till att du åker med rätt taxi, det är vanligt 
att andra taxibolag samarbetar med olika hotell och tar dig till något av dessa där de 
själva får provision. 
* Ta med dig så lite packning som möjligt, det mesta du behöver finns att köpa i Indien 
till låga priser.  
 

Det här får du inte missa: 
* Taj Mahal, det finns en anledning till att byggnaden är den mest besökta i Indien. Den 
första anblicken vid ingången till mausoleumet är bedövande vacker. 
* Shoppingen, här finns allt från dyra märkesbutiker till billiga marknader. 
* Dharavi, Asiens största slumstad ligger mitt i Mumbai. Här spelades delar av filmen 
"Slumdogmillionaire" och att se hur folket lever här kan ge en ett nytt perspektiv på livet. 
* Prata med invånarna, Indier är gästvänliga och du kan lära dig mycket genom att ställa 
frågor. De är ofta intresserade av att berätta om kulturen och deras sätt att leva på. 
* Öppna ögonen och se dig omkring, Indiens storstäder är en upplevelse och sevärdhet i 
sig. 
 

 


