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SAMMANFATTNING 
Förändringar i medieteknologin har möjliggjort att många krig och konflikter idag är 

mediebevakade och det är ofta händelser i krig går genom journalistiken ut till medborgare. 

Detta medför en problematik. Konkurrensen mellan medierna har hårdnat och många 

redaktioners ekonomi tillåter inte längre att ha utsända reportrar på plats. Sveriges involvering 

i Afghanistan är omfattande med militär och bistånd, samtidigt uppger 70 procent av svenska 

befolkningen att de har väldigt lite kunskap om de svenska soldaternas arbete. På grund av att 

krigföringen och dess teknologi också har förändrats, har därmed krigsjournalistens arbete 

försvårats.  

 

Genom kvalitativa intervjuer har syftet för studien varit att undersöka journalisters egen syn 

på arbetsvillkoren inför rapporteringen om Afghanistan. Detta för att få en bättre inblick i 

problematiken som svenska journalister ställs inför i rapportering från krig. Studien grundar 

sig i teorier om objektivitetsideal, etiska problem, mediernas makt i krig och reporterns 

strukturella villkor på olika nivåer. Detta för att bättre kunna visualisera problematiken för en 

krigsrapporterande journalists arbetsvillkor ute på fältet. 

 

Det kan det konstateras att det finns många komplicerade faktorer som påverkar journalistens 

möjlighet till en balanserad rapportering i Afghanistan. De olika aspekterna påverkar 

journalisterna på olika nivåer i deras arbete och de flesta är mer eller mindre överlappande. 

Resultat och slutsats visar på att praktiska omständigheter och sociala relationer till stor del 

påverkar arbetsvillkoren för journalisten på plats i Afghanistan. Säkerheten och etiken: 

pengarna och människorna ute på fältet, är av stor betydelse. I den bredare kontexten verkar 

mycket av problematiken dessutom ligga på redaktörs-, redaktionsnivå, som därmed kan spela 

en avgörande roll för att den balanserade, sanningsenliga rapporteringen av ett skeende. 

 

Nyckelord: Journalistik, Afghanistan, medier, krigsrapportering, fallskärmsjournalistik, etik, 

säkerhet, inbäddning. 
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1. BEGREPPSFÖRKLARING 
 

1. Camp Northern Lights (CNL). Namnet på den svenska basen i Mazar-e-Sharif, 

Afghanistan. 

 

2. Fortsättningsstyrka 19 (FS19). Beteckning på den svenska missionen i 

nummerordning. Fortsättningsstyrkorna förekommer oftast i perioder om sex månader 

i Afghanistan, innan en ny fortsättningsstyrka tar över under samma premisser.  

 

3. International Security Assistance Force (ISAF). Internationell säkerhetsassisterande 

styrka. 

 

4. North Atlantic Treaty Organization (NATO). Nordatlantiska fördragsorganisationen 

på svenska, är en militär allians som grundades 1949 av USA, Canada och tio 

europeiska länder i syfte att alliera sig mot yttre angrepp mot något av 

medlemsländerna.1 

 

5. Provincial Reconstruction Team (PRT). Återuppbyggnadsteam per provins i 

Afghanistan. 

 

6. Stringer. Journalist som bor utomlands och jobbar som frilansare. Har ofta flera 

uppdragsgivare som hon skriver regelbundet för. Journalisten står själv för alla 

kostnader av till exempel resor hem och lokala tolkar och livnär sig mer eller mindre 

på tillfälliga kontrakt. 

 

7. Task Force Northern Lights. Namnet på de svenska trupperna i Afghanistan. 

 

8. Troops in contact/TIC. Planerad eller oplanerad strid mot en motståndare som nyttjar 

olika typer av vapensystem. Dessa kan t.ex. vara finkalibriga vapen, 

pansarvärnsvapen, granatgevär, minor eller hemmagjorda bomber (IED-Improvised 

Explosive Device). TIC definieras då eldgivning påbörjas alternativt när en mina/IED 

detonerar. En strid måste alltså utbryta för att uppfylla kraven på definitionen. I en och 
                                                        
1 Nationalencyklopedin 2013/NATO/2013-05-20. 
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samma stridssituation kan flera TIC förekomma då det definieras enligt ovan och en 

TIC avslutas då man ej är i strid längre. Detta kan ändras till att snabbt åter vara i strid 

och då hamnar man definitionsmässigt i TIC igen, d.v.s. man har varit i två TIC under 

samma stridssituation/händelse.2 

 

9. Transition Support Team (TST). Namnet på den civila ledningen till den svenska 

styrkan som tillkom under 2012. Består av en civil enhet och en militär enhet. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                        
2 Bilaga 2, Försvarsmakten 2013, Gyhagen. P., et al. 
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2. INLEDNING 
Ur ett historiskt perspektiv har såväl svensk som internationell media skapat en framträdande 

roll när det gäller förmedling av händelser och rapportering av väpnade konflikter och krig.3 

Medieteknologins utveckling är av stor vikt för detta, genom möjligheten att rapportera på 

plats medan det händer och förmedla bilder från ”frontlinjen” till medborgare digitalt och via 

internet.4 Men det medför även problematik. I dagens medielandskap har en klyfta skapats 

mellan journalistikens ideal och det praktiska arbetet.5 Konkurrensen mellan medier har 

hårdnat, färre köper papperstidningen och allt fler läser, lyssnar och ser på nyheter i sin smarta 

mobil eller surfplatta. Publiken kan själv filtrera, sortera och välja vilka nyheter de vill ta del 

av. Ny teknik och nya ekonomiska åtstramningar inom branschen förändrar journalistiken och 

forcerar fram en avveckling av traditionella utrikesnyheter.6 Ägarna mäter allt mer i pengar 

och det diskuteras ständigt om man ska ge publiken vad de vill ha, eller vad de bör ha.7 

Utrikesjournalistiken är en av de delar inom journalistiken som kommit att bestraffas hårdast. 

Många redaktioners ekonomi tillåter inte längre att ha utsända reportrar på plats. Istället 

förlitar man sig på att produktionen görs av andra produktionsbolag, så som stora 

nyhetsbyråer och med undantagsfall skickas ett team ut endast under ett par dagar eller någon 

vecka, om så krävs. På grund av att själva krigföringen och dess teknologi historiskt sett också 

har förändrats, är det fortfarande svårt att veta vad som försiggår i krig, varför och hur. 

Journalister kan förnekas tillträde till platser, ge vinklad information men också ges vinklad 

information. Ju längre bort journalisten befinner sig från händelsens centrum, desto svårare att 

lyckas förmedla en balanserad rapportering.8 Detta samtidigt som journalisten som befinner 

sig nära, som inbäddat sig med militären, kan anses vara för nära, varpå resultatet förblir det 

samma. 

 

Sverige deltar sedan 2002 i den internationella säkerhetsstyrkan International Security 

Assistance Force (ISAF). I mars 2006 tog Sverige över ledarskapet för Provincial 

Reconstruction Team (PRT) och leder sedan dess en militär insats med ansvar över fyra 
                                                        
3 Fogelberg, 2004: 7. 
4 Häger, 2009: 265. 
5 Nordstedt et al., 1996: 17. 
6 Hamilton et al., 2004: 310-313. 
7 Häger, 2009: 22. 
8 Nord m.fl. i Sundberg 2007:5. 
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provinser i norra Afghanistan, med huvudbas i den nordafghanska staden Mazar-e-Sharif. Den 

militära insatsen går vid namn Task Force Northern Lights. De svenska soldaternas huvudliga 

syfte är att stödja den afghanska regeringen liksom övergången till landets demokratiska styre. 

De skall även bistå uppbyggnaden av de afghanska säkerhetsstyrkorna för att skapa säkerhet 

åt det krigshärjade landets civilbefolkning.9 I praktiken har säkerhetsarbetet krävt fem svenska 

soldaters liv, minst 26 soldater har skadats (endast fysiskt) och stridskontakterna (Troops in 

contact/TIC) mellan 2009 och 2010 var fler än 180 stycken.10  

 

Situationen för Sveriges inblandning i Afghanistan är komplex. Medier har krävt rätten att få 

veta för att offentligheten ska kunna ta ställning. Men det finns rimliga skäl inom försvaret att 

inte offentliggöra svenska Afghanistaninsatsens regler för agerande under attack då det kan 

utgöra fara för de svenska soldaterna. Så mycket som 70 procent av svenska befolkningen 

uppger dessutom att de har lite, eller inte någon kunskap om de svenska soldaternas arbete i 

Afghanistan.11 Journalister har beskrivit år 2010 som den blodigaste perioden för den svenska 

insatsen i landet.12 Ett flertal journalister och fotografer besökte den svenska basen Camp 

Northern Lights (CNL) och rapporterade om situationen. Reportage publicerades vid ett 

flertal tillfällen under denna period i bland annat Aftonbladet, Expressen, Tv4 och Svenska 

Dagbladet.13 Rapporteringen följde en slags kontinuitet vid denna tidpunkt, och när ett 

svenskt militärt fordon ur Fortsättningsstyrka 19 (FS 19) körde på en vägbomb och soldaten 

Kenneth Wallin omkom, var det med stort engagemang man rapporterade i svensk media.14 

Tre år har gått sedan dess. Regeringen minskar de svenska trupperna till ett antal på cirka 300 

svenska soldater sommaren 2013, från att ha varit cirka 550 två år tidigare.15 Liksom 

truppernas avrustning har även medias rapportering om situationen i Afghanistan minskat. 

Denna typ av journalistik kan istället lättast återfinnas på försvarsmaktens egen hemsida, 

forsvarsmakten.se, samt på bloggar som soldaterna själva skriver till bland annat anhöriga, via 

bloggportalen blogg.forsvarsmakten.se. Att tillägga är att situationen i Afghanistan är högt 

                                                        
9 Regeringskansliet 2012/ISAF Afghanistan/ 2013-04-20. 
10 Bilaga 2, Försvarsmakten Statistik, Gyhagen. P., et al. 2013-05-30. 
11 Bilaga 3, Legoknekt, barnamördare eller hjälte?, 2013, Hildebrandt. J. 
12 Hildebrandt, 2011: 16-37. 
13 Aftonbladet 2010: 6-15/Aftonbladet på plats i talibanfästet. Expressen 2010/Uppdrag fred/2013-05-18. Tv4 2010/ 
Nyhetsmorgon/2013-05-18. Svenska Dagbladet 2010/ÖB – De tar själva över ansvaret 2014/2013-05-18. 
14 Aftonbladet 2010/Dödad i strid. Kenneth Wallin hade bara en månad kvar i Afghanistan/2013-04-20. 
15 Sveriges riksdag 2012/ Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)/2013-

04-20 
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prioriterad både av EU och FN. Sverige som enskilt land är ett av de länder som ger mest 

bistånd i hela världen till Afghanistan, cirka 350 miljoner kronor per år.16 

 

Det finns många studier inom ämnet krigsjournalistik och hur den kommer till uttryck i 

svenska medier. Men mycket har fokuserats på just det journalistiska innehållet. Alldeles för 

få studier har satt journalisten i fokus och undersökt hur journalistiken fungerar i praktiken, 

utifrån journalistens eget perspektiv. Hur ser förhållandet ut mellan journalistikens ideal och 

praktik? Denna studie söker fylla ut luckan inom området där kunskap och forskning idag 

saknas. Det är också viktigt att reflektera över medborgarnas insikt om den svenska 

involveringen i Afghanistan. Viktig är även reflektionen över medias otillräckliga 

rapportering från landet, när vi i Sverige är så pass involverade. Det som skiljer studier åt, 

handlar om var man finner de viktigaste förklaringsfaktorerna.17 

 

2.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur svenska journalister ser på sina arbetsvillkor för 

rapporteringen om konflikten i Afghanistan. Detta för att skapa en uppfattning och förståelse 

för problematiken som krigsrapporterande journalister ställs inför. En förhoppning med denna 

studie är även att väcka tankar och ytterligare frågor om varför nyhetsutbudet i svenska 

medier ser ut som de gör idag.  

 

Frågeställning: 

Hur upplever journalisten relationen till uppdragsgivaren eller redaktionen på hemmaplan? 

Vilka säkerhetsproblem möter journalisten ute på fältet och vilka konsekvenser upplever 

journalisten att det får för rapporteringen? 

Vilka etiska problem upplever journalisten ute på fältet? 

2. 2 Avgränsning/begränsningar 
Denna studie inriktar sig på svenska journalisters eget perspektiv på arbetsvillkoren vid 

rapportering. Studien inriktar sig enbart på arbetsvillkoren rörande konflikten i Afghanistan, 

                                                        
16 Regeringskansliet 2009/”Vi får inte misslyckas i Afghanistan”/2013-04-20. 
17 Fogelberg, 2004: 55. 
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då det saknas forskning av denna typ inom området. Samtliga journalister som intervjuats har 

erfarenhet av rapportering från Afghanistan, dock varierar deras arbetsform och 

förutsättningar för det utförda arbetet i Afghanistan. Fortsättningsvis kommer benämningen 

konflikt och krig användas synonymt, liksom benämningen journalist och reporter. Det finns 

många viktiga aspekter vid studier av krigsjournalistik i synnerhet kring svenska mediers 

rapportering från Afghanistan där omfånget ännu är litet. Kunskapen hos den svenska 

befolkningen om Sveriges insats i Afghanistan och de svenska soldaternas uppfattning om 

svenska medier och dess innehåll kommer till stor del inte visas hänsyn i denna studie. 

Förhoppningen är att öppna för vidare frågor inom ramen för detta ämne och vidare forskning 

som inte rymmer plats här på grund den praktiska tidsramen. Tidigare forskning om svenska 

medier och Afghanistan har till stor del fokuserats kring 11 september-händelserna och den 

följande rapporteringen veckor därefter. Därför har annan forskning studerats i denna studie, 

som bättre kan söka förklara hur journalister arbetar i krigshärjade områden.  Studien har valt 

att endast använda öppna källor, för att på så sätt öka vetenskaplig spårbarhet. Källor som 

medier och nyhetsartiklar kan alltid medföra en risk till tendenser, både i källan samt i 

studiens tolkning av källan.  
 

2.3 Disposition  
Studien börjar med en inledande del om hur svenska medier arbetar idag, men också om 

Sveriges involvering i Afghanistan. Detta för att bekanta läsaren med ämnet för lättare 

förståelse av övriga kapitel. I kapitel två redogörs konkret fakta om Afghanistan som land, 

bakgrund till situationen i landet idag samt hur Sverige bidrar med såväl militär som bistånd. 

Fortsättningsvis följer ett kapitel om tidigare forskning som gjorts inom ämnet 

krigsjournalistik. Den teoretiska inramningen är tänkt att fungera som komplement i 

analysdelen, där relevanta teorier och modeller presenteras som ett hjälpmedel för att bättre 

kunna tolka och sätta aspekter i mer djupgående perspektiv. Den tidigare forskningen används 

även som komplement i resultat- och analysdelen, för att besvara frågeställningen. Slutligen 

följer en diskussion och slutsats, med förslag på möjliga åtgärder och vidare forskning. 
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3. BAKGRUND 

3.1 Afghanistan  
Afghanistan ligger i Centralasien, saknar kust och gränsar till Pakistan i syd och öst, Iran i 

väst, Turkmenistan, Uzbekistan och Tadzjikistan i norr och till Kina i den mest österliga 

spetsen. Landet har varit krigshärjat i över tre decennier. Sedan Sovjetunionens invasion 

1979, har landet präglats av inbördeskrig mot oppositionen som organiserade sig i den 

muslimska rörelsen Mujahedin, där även talibanrörelsen har sina rötter. Lidandet i landet är 

stort och utvecklingen ses fortfarande som oroande. Situationen i Afghanistan är högt 

prioriterat av såväl FN som EU:s dagordning. Sverige bistår Afghanistan med cirka 350 

miljoner kronor varje år, sedan några år tillbaka. Biståndet kanaliseras genom FN och 

enskilda organisationer som Svenska Afghanistankommittén.18 

Den 11 september 2001 flög två kapade flygplan in i Word Trade Center i New York, USA. 

Ett annat kapat plan flög in i Pentagon, Washington D.C och ytterligare ett plan störtade i 

Pennsylvania.19 För USA:s dåvarande president, George W. Bush, stod det klart att 

terrornätverket Al-Qaida stod bakom attentatet med sin ledare Usama Bin Ladin i spetsen. 

USA krävde att talibanerna skulle lämna ut sin ledare, men vägrade. Eftersom gruppens baser 

höll till i Afghanistan och skyddades av den ledande talibanregimen, förklarade George W. 

Bush krig mot landet den sjunde oktober 2001 och invaderade militärt. Talibanregimen föll 

men Usama Bin Ladin återfanns inte förrän den första maj 2011. Hans hus i norra Pakistan 

stormades av en grupp amerikanska soldater som sköt honom till döds.20 Afghanistankriget, 

även kallat Kriget i Afghanistan, är en del av det USA-ledda ”The global war on terror”. 21 

 

3.2 Svenska Afghanistaninsatsen 
Som ett bidrag till Bonnavtalets program för stabilisering och demokratisering av Afghanistan 

skapades ISAF. Avtalet gjordes i samarbete mellan den afghanska övergångsmyndigheten och 

FN:s insats i Afghanistan (UNAMA), för en så kallad tre-vägs partnerskap mellan dessa. 

                                                        
18 Globalis 2010/Afghanistan/ 2013-04-20. 
19 Fogelberg. K, 2004: 224. 
20 The white house 2011/Osama Bin Laden Dead/ 2013-04-20. 
21 Globalis 2012/Al-Quada/2013-04-20. The white house 2001/Presidential Address to the Nation. 2013-04-20. 



 
 

10 

Verksamheten går under FN-mandat och innebar ursprungligen internationell kraft för att 

bistå den nybildade afghanska övergångsregeringen. Ursprungligen var uppgiften att skapa 

säkerhet och trygghet runt den afghanska huvudstaden Kabul, liksom återuppbyggnaden av 

landet. Den 11 augusti 2003 tog North Atlantic Treaty Organization (NATO) över ledning för 

ISAF. FN:s säkerhetsråd beslutade i oktober samma år att ISAF:s mandat skulle utvidgas och 

omfatta hela Afghanistan. Så kallade PRT:s upprättades runt om i landet och sedan mars 2006 

har Sverige övertagit ledarskapet för PRT Mazar-e-Sharif med ansvar för fyra provinser i 

norra Afghanistan. Säkerhetsansvaret är planerat att successivt börja överlämnas till de 

afghanska myndigheterna.22 FN-mandaten ligger till grund för ISAF:s-, och därmed Sveriges 

arbetsverksamhet i Afghanistan. Sverige är ett av 50 länder som bistår ISAF och ett av 18 

ISAF-länder som inte är medlem i NATO. FN-mandaten innebär bland annat att Sverige 

slipper svårigheten med att hitta nya länder att leda uppdraget för sexmånaders-rotationerna. 

Under 2012 tillkom en civil ledning till den svenska styrkan, som nu går vid namnet 

Transition Support Team (TST) och består alltså av en civil och en militär enhet. Chefskapet 

gick därmed över till ambassadör Henrik Landerholm, som tillhör den högsta svenska civila 

representanten i norra Afghanistan. Men eftersom Landerholm inte har någon militär 

beslutsrätt är den militära delen av insatsen (Task Force Northern Lights) fortfarande en 

NATO-ledd ISAF-styrka, där även trupper från Finland ingår. Svenska regeringen har till sitt 

förfogande att bistå med högst 785 personer till ISAF till och med december 2013. Under 

2010 beräknades cirka 550 svenska soldater bidragit till ISAF och till sommaren 2013 

beräknas de svenska trupperna rustas av till cirka 300 svenska militärer. Detta på grund av att 

den svenska insatsen då kommer ingå i ett nordiskt-baltiskt samarbete tillsammans med 

Norge, Finland och Lettland som beräknas träda i kraft i juli 2013.23 Sveriges militära insats i 

Afghanistan består idag av chef, stab och förband vars ansvarsområde inkluderar vakt-, 

eskort-, underrättelse-, sjukvårds-, helikopter- och logistikenheter. Bidraget omfattar militär 

rådgivning som hjälper till att utbilda och stödja den afghanska armén. Den civila enheten 

som ingår i TST bidrar till administration av utvecklingssamarbetet och uppbyggandet av 

bland annat landets politiska dialog och säkerhetsskapande insatser.24 
 

                                                        
22 Försvarsmakten 2013/Om insatsen i Afghanistan/ 2013-04-20. 
23 Sveriges riksdag 2012/Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)/2013-

04-20. 
24 Sveriges riksdag 2012/Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)/2013-

04-20. 
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4. TIDIGARE FORSKNING 
Medieteknologins utveckling är av stor vikt för att många krig idag är mediebevakade och 

information om händelser i krig och konflikter går oftast via journalistiken ut till 

medborgarna. Det finns därtill många studier med skilda perspektiv som idag kan ge inblick i 

både hur rapporteringen kommer till uttryck, hur den bör uppfattas, vilka problem den medför 

till publiken liksom studier om krigsjournalistikens utveckling när det gäller innehåll.25 

Vietnamkriget, första Gulfkriget och Irakkriget är några av de krig som fått stor 

uppmärksamhet i tidigare studier. Även på senare år har studier om Afghanistankriget 

tillkommit, dock i begränsat omfång. Men tidigare forskning är till stor del fokuserad på 

journalistiskt innehåll, varpå denna studie kan bidra med utfyllnad där forskning saknas. Få 

studier har hittats där samtalet står i fokus, liksom hur journalisten själv upplever 

rapporteringen om Afghanistan. För att förstå krigsjournalistik krävs kunskap om de villkor 

som har betydelse för den här typen av produktion. Det är i praktiken som dessa villkor gör 

sig påminda och påverkar hur något skildras.26 

Andrew Hoskins (et al.) ger, utifrån en historisk kontext, perspektiv på förhållandet mellan 

krig och medier även med internets utveckling.27 Varje konflikt beskrivs separat, med fokus 

på rådande problematik och utmaningar i innehåll och metod. Författarna menar det skett en 

förändring där en ny ”medieekologi” har utvecklats och menar att krig sprids genom ett 

komplext nät i våra dagliga medier. Traditionellt sätt har medier alltså endast kunnat ge en 

begränsad och splittrad bild av krig på grund av brist på tillgänglighet och 

anslutningsmöjlighet, det vill säga på grund av begränsad teknik. I och med 

internetrevolutionen har detta paradoxalt nog möjliggjort och underlättat både journalistiskt 

innehåll och närvaro, även för fiender. Författarna menar att publicitet har kommit att bli 

grundläggande för en händelse idag. Medierna legitimerar händelser i krig och har därför en 

enorm makt.28 Förändringarna i teknik, kommunikation och hur man använder dessa nya 

flöden tenderar att göra orsak och verkan diffust för opinionen. Journalistiken måste därför 

                                                        
25 Fogelberg. K, 2004: 10-12. 
26 Fogelberg. K, 2004: 23. 
27 Hoskins. A, et al., 2010. 
28 Hoskins. A, et al., 2010: 183. 
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kombinera nya metoder för att skapa en metodik som fungerar för att motverka att resultatet 

förblir diffust, för alla parter.29 

På liknande sätt riktar även Stuart Allan (et al.) uppmärksamhet mot förändringarna inom 

journalistiken, dess former och tradition liksom dess påverkan för den visuella kulturen. Allan 

(et al.) belyser det journalistiska ansvaret i rapportering av krig och konflikter, utifrån bland 

annat Gulfkriget och Irakkriget.30 Författarna menar att krigsjournalistik utgör en högre 

rangordning av journalistik vilket ger upphov till frågor om lojalitet, ansvar, sanning och att 

hitta balans. Essentiellt i Allan (et al.) är distinktionen mellan patriotism och militarism, vilka 

enligt författarna är avgörande för problematiken kring krigsrapportering.31 Med patriotism 

menas att ”medborgarandan” kan påverka hur en journalist förhåller sig till händelser. 

Militarism är synonymt med ”överdriven militär drill” och ”militäriskt översitteri” och dessa 

kan alltså påverka journalistens rapportering. Dels till partiskhet och förändring av ståndpunkt 

och ställningstagande, men också till en drivkraft och större engagemang att vilja nå fram i 

arbetet. Författarna menar att man bör beakta dessa utgångar som både fördelar och 

begränsningar.32 På ett liknande sätt menar Hoskins (et al.) att det existerar en intressekonflikt 

mellan medier och militär i krigshärjade områden. Både medier och militär kan ses som 

system med deras egna metoder för att bestämma om något har hänt eller inte.33 Studierna 

riktar sig mot medier och den traditionella journalistikens roll och hur dessa kommit till 

uttryck och fungerat i olika krig och konflikter, genom beskrivning av dem i efterhand. Denna 

studie riktar sig åt dagens journalistik och i synnerhet åt journalistens egen syn på 

arbetsvillkoren för denna typ av rapportering. Trots det är den tidigare forskningen av stor 

vikt för denna studie då det väcks viktiga frågor som kan hjälpa söka utfyllnaden av denna 

lucka där forskning saknas.  

Karin Fogelbergs avhandling är en av få studier som sätter journalisten själv i fokus. I 

avhandlingen studeras svenska tv-reportrars arbetsvillkor genom ett urval av medialt 

uppmärksammande krig från SVT:s sändningsstart 1960 och fram till och med år 2001.34 

Studien avser att belysa framväxten av svensk krigsrapportering och fokuserar på skapandet 

                                                        
29 Hoskins. A, et al., 2010: 13. 
30 Allan. S, et al., 2004. 
31 Allan. S, et al., 2004: 3-4. 
32 Ibid. 
33 Hoskins. A, et al., 2010: 65. 
34 Fogelberg, 2004. 
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av ramar (framing) för vad som väljs ut att skildras. Fogelberg menar att dagens journalistik 

har kommit att innebära allt mer snabba och direkta rapporteringsformer.35 Reporterns 

praktiska omständigheter på plats har visat sig vara av avgörande betydelse för den 

journalistiska kvalitén, där tid och utrymme är viktiga komponenter. Fogelberg menar att 

denna typ av journalistik kan berätta historier som är i samklang med hur övriga samhället 

betraktar och förhåller sig till kriget. Men krigsjournalistik kan inte förväntas vara mer 

kvalificerad eller nyanserad än samhällsdebatten själv, eller de officiella synsätten på kriget 

överlag.36 

”I en värld med en snabb och globaliserad nyhetsförmedling, där starka aktörer på den globala mediala arenan 

har stort inflytande över nyhetsagendan finns det många skäl att värna om ett opinionsklimat som förhåller sig 

kritiskt och analytiskt till all polariserad och förenklad propaganda. Det finns också skäl att värna om den goda 

krigsjournalistiken, en journalistik som inte ger röst åt krigspropagandans polariserande verklighetsskildringar 

utan som förmår att skildra kriget i all dess komplexitet och som förmår att visa att krig alltid orsakar 

mänskligt lidande”37 

 

En annan studie som också sätter samtalet i fokus är Maria Sundbergs, som behandlar 

krigsfotografers syn på arbetsvillkoren i krig och konflikter.38 Studien bygger på kvalitativa 

intervjuer med krigsfotografer och söker skapa kunskap och förståelse för under vilka 

omständigheter som nyhetsförmedling och framförallt bildjournalistik tar sig yttryck i krig 

och konflikter. Resultatet visar att viktiga faktorer som förkunskaper, erfarenhet, sociala 

relationer och mental styrka dels påverkar fotografernas arbete men bidrar till att förebygga 

eventuella säkerhetsrisker. Trots att Sundbergs studie fokuserar på fotografer och 

bildjournalistik är studien (liksom Fogelbergs studie), av stor relevans och inspiration för 

denna studie. Detta på grund av de viktiga aspekter som väcks om individens möjlighet att 

påverka i relation till professionella rutiner och redaktioners värderingar. 

 

 

 
                                                        
35 Fogelberg, 2004: 271. 
36 Fogelberg, 2004: 289. 
37 Ibid. 
38 Sundberg, 2007. 
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5. TEORETISK INRAMNING 
Nordstedt (et al.) beskriver den journalistiska kåren som splittrad.39 Journalistiken utmärks av 

en rad olika synsätt och praktiska krav som kan skilja medium emellan. För att få bättre 

kunskap och förståelse för de faktorer som har inflytande på krigsrapporterande journalister, 

förklaras här objektivitetsideal, etiska problem samt mediernas makt i krig. Journalister kan 

försöka sträva efter att uppnå någon form av objektivitet även om det är omöjligt att garantera 

inom såväl krigsjournalistik som övrig journalistik och media. Det krävs därför en 

problematisering av begreppet som underlättar förståelsen av detta yrkesideal och hur 

journalisten förhåller sig till detta. Tanken med studien är inte att studera objektivitet i 

journalistiskt innehåll, utan att öppna för tankar och problem som journalisten ställs inför i 

sina arbetsvillkor. De etiska problemen är däremot av stor relevans för studien och är tänkt att 

fungera som komplement till analysdelen, liksom mediernas makt i krig. Dessa modeller och 

begrepp tjänar syfte till studien och är nödvändiga att förstå, för att kunna förstå ämnet 

krigsjournalistik. 

5.1 Objektivitetsideal 
Traditionellt sätt har begreppet objektivitet varit ett yrkesideal inom journalistiken och tillfört 

en slags status till yrket.40 Det pekas fortfarande ofta på att begreppet är av grundläggande 

karaktär inom journalistiken. Det finns många olika definitioner av begreppet, men än 

viktigare är den mångfacetterade tolkningen av innebörden som skiljer sig länder emellan. 

Jörgen Westerståhls definition av begreppet (utifrån undersökningar på 1960 – 1970-talet) är 

en av de främsta inom svensk forskning och associerar begreppet med att rapportera sakligt 

och opartiskt.41 Fogelberg förenklar Westerståhls objektivitetsbegrepp något i en uppdelning 

där sakligheten innebär sanning och relevans och där opartiskheten innebär balans och neutral 

position.42 Det handlar alltså om metoden och insamlandet av material vid rapportering. Detta 

är en viktig poäng som beskriver hur journalisten förhåller sig till yrkesidealet, men 

Westerståhl kan också kritiseras då hans slutsats är att relevansen har att göra med mediernas 

                                                        
39 Nordstedt, S, et al., 1996: 11. 
40 Häger, B, 2009: 20. 
41 Strömbäck, J, 2003. 
42 Fogelberg, K, 2004:18. 
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principer för nyhetsvärdering, som han menar är avgörande för nyhetsförmedlingen, vilket 

studien återkommer till (jfr. kap. 5.2).  

För att problematisera begreppet något beskriver Allan (et al.), utifrån en historisk kontext, 

definitionen av objektivitet i två olika meningar. För det första är objektivitet ett omöjligt mål 

och begreppet är associerat med sättet att samla in kunskap om exempelvis människor och 

platser, för att sedan omvandla dessa till något avskilt och opersonligt som alltså är fritt från 

värdering.43 För det andra beskrivs begreppet som en strategisk ritual för att försvara det 

journalistiska yrket och fungerar som en sköld från kritik. Att separera fakta från analys i en 

tidskrift är exempel på detta.44 Allan (et al.) menar att det därför är viktigt att behålla en 

distansering till händelser, vilket ska fungera som ett nyckelbegrepp i 

informationssamlandet.45 Ett annat komplement till begreppet är Hoskins (et al.) beskrivning, 

som innebär att journalistens roll har kommit att förändras från att berätta sanning och vara 

objektiv till möjligheten att bevittna och berätta med trovärdighet. En vittnande 

krigsrapporterande journalist erbjuder en journalistik ”som bryr sig liksom vet” – vilket inte 

innebär neutralitet till god eller ond, rätt eller fel etcetera.46 Men, genom erfarenhet får 

journalisten en speciell roll som vittne och om denna journalistik inte garanterar objektivitet 

kan den i alla fall lära sig att undvika felaktigheter och oriktigheter i rapporteringen.47 Detta 

förutsätter att journalisten befinner sig på plats, vilket Hoskins (et al.) problematiserar. Det 

handlar om att journalisten får en roll som fallskärmsjournalist (parachute journalist), som 

med dagens teknik kan flyga in, rapportera med mobila tekniker och sedan flyga ut. Detta 

försvårar rollen att kunna berätta med trovärdighet. 
 

För att sammanfatta begreppet i mer modern tappning, beskriver Jesper Strömbäck begreppet 

utifrån Kovach & Rosenstiel, och menar att objektivitet handlar om essens och verifikation. 

”Med andra ord bör den journalistiska strävan vara att söka de fakta och de beskrivningar som efter kontroll 

och källkritik korresponderar med observerbara eller åtminstone väl belagda beskrivningar av verkligheten. 

Journalistiken bör aldrig ta någonting för sant utan att ha undersökt vilken substans det har i verkligheten. 

Journalistikens uppgift blir därför både att söka upp sanna och relevanta fakta om verkligheten, att kritiskt 

granska andras påståenden om hur någonting i verkligheten förhåller sig, och att utforma journalistikens 
                                                        
43 Allan. S, 2004: 201.  
44 Ibid. 
45 Allan. S, 2004: 4. 
46 Hoskins. A, et al., 2010: 71. 
47 Ibid. 
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innehåll på ett sätt som gör det möjligt för läsare, tittare och lyssnare att själva kontrollera journalistikens 

innehåll.”48 

 

Alla perspektiv påvisar en mångfacetterad tolkning av begreppet. De olika alternativen 

erbjuder ett viktigt verktyg att ha i åtanke i denna studie. Teorier om objektivitet således är 

inget nytt fenomen inom journalistiken. I denna studie används teorierna mer som en 

påminnelse om hur journalistiken som ideal gärna vill fungera och arbeta efter, snarare än att 

försöka påvisa att begreppet är sanningsenligt eller korrekt. 

 

5.2 Etiska problem 
Genom historiens gång har journalister rapporterat från krig. Irakkriget 2003 kom att bli 

välkänt och viktigt för utvecklingen av krigsjournalistik då journalister inbäddade sig med 

amerikansk militär.49 Det vill säga att de bodde och levde tillsammans med militära enheter 

samtidigt som de skulle rapportera i sin yrkesroll som journalister. Jeff Gralnick kom att bli 

citerad av forskare när han inbäddades under Vietnamkriget och menar på att inbäddning är 

ett sätt för den amerikanska regeringen att låta journalisten bli kontrollerad och på sätt och vis 

isolerad.50 Även Falklandskriget kom att bli en viktig del i utvecklingen av 

krigsrapporteringen då journalister inbäddades med brittisk militär. Men också där kvarstår 

problematiken. Journalisten drevs till ett emotionellt, partiskt rapporterande då hon klev in i 

en stängd värld och hennes värderingar ändrades med tiden, i linje med militärens. 

Samhörigheten med militären och dynamiken av situationen de befann sig i blev 

överväldigande för journalisten och det sågs som ett tillfälle för militären att kunna 

kontrollera och styra journalisten.51  

Dessa är några av de etiska problem som genomsyrar gränslandet mellan journalistikens ideal 

och praktik. Journalistisk etik i sin idealform syftar till de normativa uppfattningar som 

journalistiken bör sträva efter i sin rapportering.52 Men hur ter de sig i det praktiska arbetet, 

när journalisten samtidigt är beroende av sina källor? De yrkesetiska idealen finns skrivna i 

olika mediers handböcker och i Spelregler för press, radio och TV, men medför också 
                                                        
48 Strömbäck. J, 2003: 15. 
49 Fogelberg. K, 2004: 11. 
50 Allan. S, 2004: 195. 
51 Allan. S, 2004: 193-194. 
52 Nordstedt. S, 1996: 17. 
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problematik. Journalistiken som institution och ideal kan också ses som den tredje (resp. 

fjärde) statsmakten och uppfattas i modern tappning som fria från staten för det demokratiska 

samhället, för fri opinionsbildning och oberoende kritisk granskning. Men också som en 

journalistik som måste ta ansvar för att tillhandahålla allsidig och balanserad information till 

allmänheten. Nordstedt (et al.) beskriver också att mediekritiker i allt större utsträckning 

menar att journalistiken är helt avgörande för det demokratiska samhället och står för ”folkets 

sida mot etablissemanget”.53 

Journalistisk etik är kontextuellt bestämd. Det innebär att den varierar beroende på redaktion 

samt om det handlar om journalistiskt grävande och mer undersökande, eller om rapportering 

på daglig basis.54 Nordstedt (et al.) tar upp ett intressant synsätt där de använder begreppet 

handlingsetik, syftande till etiken så som den tillämpas i praktiken, så som den kommer till 

uttryck, anpassat till de förutsättningar som råder där.55 Dessa praktiska sätt att anpassa etiken 

på är omringade av en rad olika omständigheter som Nordstedt (et al.) byggt upp till en 

modell, reporterpraktikens kontext:  

• normer på redaktionen eller kollektiva föreställningar om väsentlighet, 

• tillämpning av ideal, som ett resultat att de etiska idealen har ställts mot andra 

förhållanden som kan påverka arbetet, 

• unika villkor som journalisten förväntas arbetar efter, till exempel tidsramen för 

artikel/scoop, arbetsfördelning, resurser för informationssamlande etcetera, 

• journalistiken som maktfaktor, som skapar konsekvenser och kan komma påverka 

såväl politiska som ekonomiska processer. Hur mycket konsekvensetiskt tänkande bör 

journalistiken ha för att inte inskränka den liberala frihetliga massmedieideologin? 

Hur påverkar de tänkbara konsekvenserna reportrarnas handlande i praktiken?56 

 

Alla dessa punkter påverkar den enskilda journalistens handlingsetik. Detta kan återknytas till 

kritiken angående Westerståhls slutsats (jfr. kap. 5.1). Etiken ligger väldigt nära tillhands med 

objektivitetsidealet. Det finns alltså mer än bara objektivitetsbegreppet att ha i beaktning när 

det gäller arbetsvillkoren för journalister. Nordstedts (et al.) modell, reporterpraktikens 

kontext, är en bra och viktig modell för denna studie då dessa är faktorer i hög grad kan 

komma bli avgörande i den enskilda journalistens rapportering. Modellen påvisar också hur 
                                                        
53Nordstedt. S, 1996: 18.  
54 Nordstedt. S, 1996: 23. 
55 Nordstedt. S, 1996: 19. 
56 Nordstedt. S, 1996: 23-26. 
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svårt det kan vara för en journalist i krigsområden att arbeta med denna handlingsetik, när det 

samtidigt är självfallet att journalistens egen livserfarenhet av villkor, normer, tidspress, krav 

på produktivitet etcetera sätter sin prägel på arbetet. Detta samtidigt som journalisten även 

riskerar livet bara av att befinna sig på plats i konfliktzonen. 

 

5.3 Mediernas makt i krig 
Medier fyller en avgörande roll för medborgare i bevakning av krig och konflikter. 

Journalistiken kan beskrivas som länken mellan kriget och publiken.57 Det är oftast genom 

medier som information om händelser i krig kommer till medborgares kännedom. Det är 

därför mycket viktigt att rapporteringen är sanningsenlig och kan ge en allsidig bild av vad 

som händer på plats för att medborgare på hemmaplan lättare ska kunna förstå och kunna ta 

ställning. Forskare har i decennier hävdat att journalistiken besitter makten att definiera 

verkligheten. Journalistiska skildringar av krig har även konsekvenser för samhällelig mening 

i form av omvärldens förståelse, kunskaper och ställningstaganden.58 Med detta sagt är även 

Hoskins (et al.) påvisande relevant då det blir än tydligare hur viktigt det är med korrekt 

information. Som tidigare forskning visat (jfr. kap. 4) har publicitet i denna mening, kommit 

att bli grundläggande för en händelse. Att det som händer, händer på just det sättet för att 

media är inbyggt i det.59 Medierna har ökat inflytandet och makten i samhället och resultatet 

av vad som händer ”där ute” och medias förmedling av det, blir avgörande för publikens 

ställningstagande. Vad blir rapporterat om och vad blir inte rapporterat om?  

 

5. 3.1 Reporterpraktikens strukturella villkor 
Forskare som bland annat Tuchman har beskrivit nyheter som konstruktioner, att de är 

formade efter nyhetsjournalistikens villkor, snarare än en spegling av verkligheten, ett sätt att 

beskriva och ge innebörd åt verkligen.60 Med denna makt som medier har i besittning, är det 

relevant att påvisa att det ligger nära till hands med vilka förhållanden som direkt, eller 

indirekt påverkar det dagliga nyhetsarbetet. Som en kritik till Giddens struktureringsteori, 

                                                        
57 Fogelberg. K, 2004:7. 
58 Ibid. 
59 Hoskins. A, et al., 2010: 4-5, 63. 
60 Nordstedt. S, et al., 1996: 27. 
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presenterar Nordstedt (et al.) reporterpraktikens strukturella villkor – fyra olika nivåer, en 

modell som är användbar i denna studie i syfte att studera arbetsvillkor.61 Strukturerna som 

presenteras skall ses som egenskaper som är grundade i institutionen, organisationen eller i 

individens handlingsmönster och värderingar. De skall även ses som möjliggörande, men 

också som begränsningar i det konkreta arbetet.62 

 

Övergripande strukturer – Ideologier och massmediernas roll i samhället. Så som lagstiftning, 

maktstrukturer samt ekonomiska strukturer och system som medieföretagen är en del av i 

samhället och i relation till andra samhällsinstitutioner. 

De specifika organisationernas/redaktionernas struktur – så som arbetsfördelning och policy 

som också här kan anses enklare att påverka eller förändra. Olika redaktioner har specifika 

regler som präglar miljön där arbetet sker, som till exempel etablerade normer eller hierarkier. 

Handlingsmönster och social interaktion – så som rutiner, ritualer, eller relation mellan 

aktörer, som exempelvis mellan journalist och källa. Dessa utvecklas ofta utifrån redaktionens 

struktur. 

Individen – Journalistens sociala, biografiska erfarenhet och värdering påverkas dels av 

handlingsmönster och social interaktion. Handlingar och värderingar inverkar på 

ställningstaganden i det konkreta arbetet.63 

 

Modellen är i hög grad realistisk och relevant för denna studie, men viss kritik kan också 

riktas mot modellen. För det första, i de övergripande strukturerna finns ingen vidare 

definitionen av ideologi, lagstiftning och tradition varpå de inte direkt kan appliceras på denna 

studie. För det andra skall modellen i denna studie betraktas som en del i mediernas makt att 

förmedla skeenden, att modellen kan komma påverka journalistens rapportering. Den är inte 

tvingande i någon form och utesluter inte andra teorier, men kan söka förenkla hur 

arbetsvillkoren för krigsrapporterande journalister fungerar.  

 

 
 

 

 
                                                        
61 Nordstedt. S, et al., 1996: 32-33. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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6. METOD 
Eftersom studien syftar till att skapa förståelse för journalisters arbetsvillkor har en kvalitativ 

ansats valts. Journalistens subjektiva uppfattningar och upplevelser kring ämnet är det som är 

relevant för studien, varpå kvalitativa intervjuer har genomförts. Ansatsen söker studera 

självuppfattning, tolkning och tankar, samt klargöra och utveckla journalistens eget perspektiv 

på sin livsvärld.64 Kvalitativa intervjuer är särskilt lämpligt, till skillnad från exempelvis 

enkätformulär, eftersom forskaren vill studera människors upplevelser, klargöra och försöka 

sätta dessa in i kontext. Metoden är även lämplig då den har överseende med motsägelser och 

oklara yttranden, vilket är naturlig och vanligt förekommande i kvalitativa intervjuer. 	  

	    

6.1 Urval 
Journalister med erfarenhet av rapportering från Afghanistan är relativt få till antalet. Ett 

kriterium har därför varit att välja personer med olika arbetsuppgifter, ålder, kön och 

professionell bakgrund. För att skapa en djupare förståelse, men också för att få 

variationsbredd i studien, har en utgångspunkt varit att intervjua journalister som dels  

• rapporterat från skrivbordet i Sverige om Afghanistan, 

• journalister som är anställda och blivit utsända tillfälligt till Afghanistan, 

• frilansjournalister som skrivit om Afghanistan, 

• frilansjournalister som varit inbäddade med svensk eller annan militär i Afghanistan. 

Det är av stor relevans för studien att få så stor spridning som möjligt på antalet intervjuade, 

inte bara på grund av att de är få till antalet, men också för att de tillsammans representerar en 

specifik grupp inom journalistiken: krigskorrespondenter. Därför har ett strategiskt urval varit 

nödvändigt. För att få vidare förståelse har även snöbollseffekten verkat som ett komplement 

till det ursprungliga strategiska valet, då intervjuer med personer med ytterligare kompetens 

inom ämnet har lyckats genomföras. Totalt har åtta personer intervjuats.  

 
                                                        
64 Kvale. S, et al., 2009: 133. Kaijser. L, et al., 1999: 55. 
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6.2 Intervjupersoner 
Anders Sundelin – född 1948 i Örnsköldsvik. Besökte Afghanistan första gången 1969 och 

är idag frilansjournalist och författare. Totalt har Anders Sundelin gett ut fyra böcker om 

Afghanistan, bland annat Afghanistan (2005) och Mellan krig och fred (1993). 

Ewa Stenberg – född 1962 i Nyköping. Är utrikesreporter och anställd på Dagens Nyheter 

sedan 1987. Ewa Stenberg har bevakat försvars- och säkerhetspolitik sedan 2004, inklusive 

den militära insatsen i Afghanistan. Hon har även besökt landet flera gånger, senast i mars 

2013.  

Jan Blomgren – född 1950 och kommer från Stockholm. Började på Svenska Dagbladet 

1975 och är idag hemmabaserad utrikesreporter efter att varit utsänd i Moskva 1993-2001, 

med bevakning över bland annat forna Sovjet, Ryssland, Ukraina och Afghanistan. Har besökt 

Afghanistan ungefär vartannat år sedan kriget utbröt 2001. 

Jesper Huor – född 1975 i Östberlin. Är frilansjournalist och författare samt lärare på 

institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMK, Stockholms universitet. 

Jesper Huor har bott i Afghanistan under längre perioder, skrivit boken I väntan på 

talibanerna, 2010, och regisserat dokumentären Tragedin i Mazar e Sherif, 2012. 

Johanne Hildebrandt – född 1964 i Lycksele. Är ledamot av Kungliga 

Krigsvetenskapsakademin, författare och kolumnist på Svenska Dagbladet. Har jobbat i över 

20 år som krigskorrespondent men även varit Aftonbladets utsände i Afghanistan. 2001 vann 

hon guldspaden för boken Blackout om Balkankriget och har skrivit flera böcker om 

Afghanistan: Älskade krig (2008), Förbannade fred (2009) och Krigare (2011). 

Terese Cristiansson – född 1974 i Skåne. Har arbetat som kriminalreporter för Expressen 

under fyra år, men slutade för att börja frilansa. Idag är hon stringer för Expressen och var 

bosatt i Kabul, Afghanistan, från 2010 och cirka tre år framåt. Hon har nu flyttat till Afrika. 

Urban Hamid - född år 1957 i Stockholm. Är frilansjournalist med specialisering på den 

muslimska världen. 2002 blev Urban Hamid Aftonbladets utsände och enda journalist på plats 

i Bagdad, Irak. Därefter har han bevakat landet och även rapporterat från Afghanistan. År 

2007 blev Urban Hamid utsedd till Årets journalist för sina insatser i Bagdad.  

Wolfgang Hansson – född 1956 i Falköping. Är utrikesreporter på Aftonbladet sedan 1989, 

har bland annat varit korrespondent i USA och bevakar idag bland annat utvecklingen av 

Afghanistan. Wolfgang Hansson var senast i Afghanistan 1998. 
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6.3 Tillvägagångssätt 
I det strategiska urvalet valdes intervjupersonerna ut genom deras kompetens som journalister 

och erfarenhet från Afghanistan. Kontakten med intervjupersonerna skedde över telefon, där 

en kort beskrivning gavs av studien samt vad som var tänkt att undersökas under intervjun. 

Även bokning av intervjun skedde vid detta tillfälle, totalt med fem personer. Tre personer 

tillkom därefter genom ett snöbollsurval, genom tips från de fem första intervjupersonerna. 

Dessa kontaktades via mail på grund av att personerna befann sig på okänd ort. Två av dessa 

intervjuades via Skype och en intervju lyckades tillslut genomföras likt de andra, ansikte mot 

ansikte. Med samtliga personer genomfördes semistrukturerade intervjuer utifrån en 

intervjuguide som hade utgångspunkt i fyra olika diskussionsämnen. Intervjuguiden 

fungerade som ett avgörande hjälpmedel, dock behövdes vissa frågor formuleras om och vissa 

följdfrågor ställas till några av personerna.  

 

Själva syftet med studien, att undersöka journalisters egen syn på arbetsvillkoren vid 

rapportering om Afghanistan, tillkännagavs vid första kontakt med intervjupersonen. Dock 

tillkännagavs problemformuleringen och bakgrunden till studien efter avslutad intervju. Detta 

av anledningen att intervjupersonen obehindrat skulle kunna prata utan att känna sig pressad 

på något sätt. Samtliga intervjuer ägde rum i april och maj månad och pågick mellan 45 och 

84 minuter. De flesta genomfördes på intervjupersonens arbetsplats i ett ledigt rum, liksom 

Skype-intervjuerna, i två fall på ett café och i det tredje i personens hem. Alla intervjuer 

spelades in med ljudupptagning. Utifrån personernas svar, som var relativt långa, gjordes 

ordagranna transkriberingar. Vid långa berättelser som inte direkt hörde till frågan 

transkriberades endast yttrandets tidpunkt, samt vad ämnet handlade om. Detta för att lättare 

kunna fastställa relevanta teman och meningskoncentreringar utifrån transkriberingarna.65 

Svaren gjordes sedan om till kortare formuleringar där meningsenheterna i yttrandena först 

fastställdes, för att sedan tematisera det tema som bäst stämde överens med intervjupersonens 

synvinkel på yttrandet. Frågan inför analysen var ”vad säger detta om journalistens syn på 

arbetsvillkoren vid rapportering av Afghanistan?”. Detta för att lättare kunna knyta ihop 

säcken till de mest centrala och nyanserade teman, för att sedan kunna presentera dem i en 

mer beskrivande text.66 Efter analysen tittades transkriberingarna igenom ytterligare en gång, 

                                                        
65 Kvale. S, et al., 2009: 221-223. 
66 Ibid. 
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och de yttranden som inte transkriberades lyssnades även igenom, för att försäkra att ingen 

information missats. 

 

6.4 Etiska överväganden, tillförlitlighet och flexibilitet 
De etiska riktlinjerna är viktiga att visa hänsyn då de syftar till att påvisa en öppenhet för 

mångtydigheter, snarare än att se dem som problem som ska lösas. Etiken kan med fördel 

betraktas som osäkerhetsområden, som bör uppmärksammas och reflekteras över.67 De kan 

sammanfattas till informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. De 

etiska skyldigheterna för forskaren är att redovisa kunskap som är säkrad och verifierad så 

långt som möjligt och det har därför varit viktigt att den utskrivna texten förhållit sig lojal till 

intervjupersonens muntliga uttalanden, varpå samtliga fått ta del av givna citat. Deras 

inflytande för hur uttalandena bör tolkas har därefter också ifrågasatts. Samtliga intervjuade 

har blivit informerade om deras rätt till anonymitet, samt om syftet av studien. Deras 

yttranden här därefter gåtts igenom på nytt, för att försäkra konfidentialiteten och de 

konsekvenser som studien kan komma ha för de intervjuade.68 Alla intervjupersoner har valt 

att inte vara anonyma. 

Reliabiliteten hänförs till forskningsresultatens tillförlitlighet och ofta i relation till frågan om 

resultatet kan upprepas av andra forskare, vid andra tidpunkter, om de ställer samma frågor.69 

Eftersom denna studie grundas i en kvalitativ ansats, läggs vikten på att skapa förståelse 

genom tolkning av kontext. Hur intervjupersonerna svarar kan givetvis ändras vid förfrågning 

igen, av många olika anledningar. Det har därför varit viktigt att ställa så öppna frågor som 

möjligt för att, i så lite mån som möjligt, ha oavsiktlig inverkan på svaren.70 Men forskaren 

själv kan också tillföra problematik vid kvalitativa intervjuer då man skapar en närhet med 

intervjupersonen som studeras. Två av intervjuerna genomfördes via Skype med 

videoupptagning på grund av att intervjupersonerna befann sig på annan ort. 

Videoupptagningen underlättade förståelsen av den intervjuades reaktioner, till skillnad från 

om det hade varit en telefonintervju. Det enda som upplevdes som ett problem var att 

tekniken vid vissa tillfällen under intervjuerna inte riktigt hängde med tidsmässigt. Det var 

                                                        
67 Kvale. S, et al., 2009: 85. 
68 Kvale. S, et al., 2009: 78-79. 
69 Kvale. S, et al., 2009: 263. 
70 Ibid. 



 
 

24 

därför extra viktigt att här tydligt upprepa tolkningen av yttrandet i en fråga till 

intervjupersonen, för att förstärka tillförlitligheten. Eftersom kvalitativ metod syftar till att 

skapa kunskap om subjektiva uppfattningar och upplevelser utifrån subjektets egen livsvärld, 

innebär det att forskaren tolkar en redan tolkad uppfattning och analyserar dessa utifrån 

forskarens perspektiv. Detta kallas även inom hermeneutiken för dubbel hermeneutik.71 

Problematik kan här uppstå i språk, begrepp, trosuppfattningar och individuella personliga 

erfarenheter, vilka dessutom kan komma spela en betydande roll i tolkningsprocessen.72 

Därför har även intervjupersonerna fått tillfälle att läsa deras citat, för att på så sätt stärka 

flexibilitet och tillförlitlighet. Fem av de totalt åtta intervjuade återkom med svar. Studien är 

inte ute efter att generalisera i någon form. Däremot har helheten och sammanhanget 

betydelse för vad som kan anses som vanligt/återkommande, utifrån de åtta intervjuer med 

några av Sveriges krigsrapporterande journalister.  
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72 Gilje. N, et al., 2007: 180. 
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7. RESULTAT OCH ANALYS 
Resultat och analys redogörs i detta kapitel utifrån tre huvudrubriker som har visat sig vara av 

störst relevans och beröringspunkt utifrån utförda intervjuer. Under rubriken relation 

uppdragsgivare behandlas bland annat hur säkerheten påverkar arbetet, ekonomiska 

begränsningar och åtstramningar samt fallskärmsjournalistik. Dessa återknyter till tidigare 

forskning och teorier om bland annat handlingsetik och objektivitet. Under rubriken 

inbäddningssystemet behandlas frågor som berör bland annat arbetsmetoder, som även 

återknyter till teorier om objektivitet och mediernas makt i krig. Under rubriken beroendet till 

källor fokuseras det bland annat på risker och betydelsen av tolkar och lokalbefolkning. Detta 

återknyts till teorin om reporterpraktikens strukturella villkor. 

7.1 Relation uppdragsgivare 
Alla de intervjuade är eniga om att det är stora skillnader mellan att arbeta som frilans och att 

vara anställd när man rapporterar om Afghanistan. De största skillnaderna som förekommer är 

säkerheten och ekonomin, två aspekter som i mångt och mycket går hand i hand. Det existerar 

även en problematik med att redaktioner idag använder sig av fallskärmsjournalister. 

 

7.1.1 Säkerhet  
Att vara försäkrad, känna trygghet och att ha någon som står bakom en och kan reagera 

genom myndigheter om något skulle hända, beskrivs som viktigt av samtliga intervjuade. 

Men också förebyggande förberedelser, som säkerhetskurser, är aspekter som förekommer 

återkommande under intervjuerna, främst med de journalister som varit anställda och blivit 

utsända. 

 

Det är en helt annan säkerhet att vara fast anställd. Händer det mig någonting så reagerar tidningen och så 

reagerar UD på en gång. Jag har ju en backup som fast anställd, som är helt annorlunda än vad till exempel 

Schibbye och Persson hade när de var i Etiopien. (Jan Blomgren) 

 

Vi har ju en backning och en trygghet som är oerhört stor när man kommer ut tycker jag. Vi fick, när vi 

skulle till öster då, specialsydda skyddsvästar /…/ Vi fick alla specialsydda grejer, vi har alla 

försäkringar/…/ Vi fick armband med GPS-sändare så att de skulle kunna ta reda på vart vi befann oss. 
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Skulle vi velat ha en fixare så hade tidningen betalat det. Dom betalar ju allt för att man ska kunna vara 

säker och utföra sitt jobb. Man har backup hemifrån. Vår säkerhetschef är extremt taggad varje gång vi ska 

dit… (skratt). Det känns att vi har resurser /…/ Vi har också gått sådana här kurser. Hur man agerar när 

man blir tagen gisslan, hur man passerar en vägspärr, och så lärde jag mig med föga framgång hur man syr 

ihop sår med hjälp av grisben (skratt). (Ewa Stenberg) 

 

Terese Cristiansson ger exempel på hur hon ofta gör säkerhets-PM innan hon åker ut på 

uppdrag, där hon och uppdragsgivaren går igenom säkerheten, vilket kan komma bli 

avgörande för hur mycket jobb hon kan utföra väl ute på fältet då det även handlar om pengar 

och tid. Detta är en etik som överensstämmer med Nordstedts (et al.) beskrivning av 

handlingsetik.73 Det handlar alltså om villkor som journalisten förväntas arbetar under, till 

exempel tidsramen för en artikel eller scoop och resurser för informationssamlandet. 

Kostnaderna på plats och lönen för arbetet, bestämmer i viss grad vad som är möjligt och inte 

ute på fältet. 
 

/…/ det kostar ju väldigt mycket med tolkar och man kan inte bara ta någon från gatan. I ett land som 

Afghanistan där det finns jättestor kidnappningsrisk är det viktigt att man har bra folk runt omkring sig, 

och att de också betalas så pass bra att de inte tjänar på att sälja ut dig. (Terese Cristiansson) 

 

I sex av åtta utförda intervjuer upplevs säkerhetsaspekterna hos uppdragsgivaren som 

förändrade under det senaste decenniet till att bli mer genomtänkta och precisa. Samtliga av 

dessa nämner även mordet på svenska Tv4-fotografen Ulf Strömberg i Afghanistan, 2001, 

som en av orsakerna till detta. Strömberg är den enda svenska journalisten som har dött på 

grund av sitt jobb som journalist, sedan USA förklarade krig mot Afghanistan 2001. 

Man har ju blivit mer medveten om riskerna och sen är det ju dålig PR för tv, eller en tidning, om det 

händer något med en medarbetare, om det kommer fram att man inte har haft något säkerhetstänk. Det 

var en tv4 journalist som sköts två veckor efter det att jag var där vid ett tillfälle… Porseryds fotograf. 

Det var väl en tankeställare för många. (Jan Blomgren) 

 

I intervjuerna med de som frilansat i Afghanistan har säkerhetsaspekterna mycket att göra 

med tolken, chauffören och fixaren, och mindre att göra med uppdragsgivaren. Förhållandet 

mellan journalisten och tolken måste vara lojalt och ärligt, då det är dessa personer som 

känner till vägarna, rutterna och vad det betyder att det till exempel är lite eller mycket folk 

ute på marknaden just denna dag. Anders Sundelin berättar att han har som regel att alltid 

                                                        
73 Nordstedt. S, et al., 1996: 19-26. 
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rätta sig efter den lokala befolkningens, eller tolkens önskemål. Säger de till exempel att 

vägen är för farlig så avstår han från att åka på den vägen. Han menar att det är viktigt att 

våga lita på folk. 

7.1.2 Ekonomi 
Som tidigare framgått av Ewa Stenberg och Terese Cristiansson, är pengar och ekonomi något 

som är nära knutet till säkerheten. Ekonomin beskrivs som en stor skillnad mellan frilansare 

och anställda och kan komma bli avgörande för journalistens möjlighet eller begränsning till 

rapportering. Att finna en eller flera uppdragsgivare i förhand, anses dessutom som avgörande 

för frilansare för att över huvud taget kunna resa till Afghanistan och rapportera, då det kostar 

mycket pengar väl på plats. Detta är även i linje med Fogelbergs studie som visar att praktiska 

omständigheter som ofta regleras av pengar, visat sig vara av avgörande betydelse för den 

journalistiska kvalitén.74 Detta berör även handlingsetiken (jfr. kap. 7.1.1) då det återigen 

handlar om att ta sig tid att göra reportage, hitta möjligheter att röra sig i området och 

intervjua rätt personer.75 Aspekten gör sig framförallt tydlig i intervjuerna med de journalister 

som rapporterat från Afghanistan som frilansare.  
 

Nackdelen är att du riskerar… det är ju dina egna pengar. Nackdelen är ju ekonomisk. Att du riskerar att 

inte få någon träff, du kommer inte in. När du är anställd har du ju betalt ändå. (Anders Sundelin) 

 

Det är ju det här med att jag som frilans tar ju den ekonomiska och fysiska risken så att säga. Jag har ju 

inte… villkoren är mycket, mycket sämre /…/ Kostnaderna, riskerna. Ett jobb som kan göras i Sverige 

på en halv dag, kan ta en vecka på ett ställe. Det är mycket sådana saker… och om något händer? Jag 

får ju lita på mig själv. Jag kan inte ringa någon redaktion och säga ”pengarna har tagit slut, det blev lite 

dyrare…” det får jag ju lösa själv. Man får hela tiden hålla budgeten nere, vilket gör att man hela tiden 

får jobba under begränsade förhållanden. (Urban Hamid) 

 

Ekonomin var också indirekt ett samtalsämne som förekom bland de flesta anställda 

journalister då de berättade att den har avgörande betydelse för att kunna rapportera på plats 

för en skildrande nyhetsrapportering. Detta kostar pengar för redaktionen. Hoskins (et. al) 

beskrivning om att journalisten har en viktig roll som vittne, som kan berätta med 

trovärdighet, gör sig här påmind om hur viktigt det är att journalisten befinner sig i händelsens 

centrum. Det innebär inte neutralitet eller objektivitet, men gör anspråk på en journalistik som 

                                                        
74 Fogelberg. K, 2004: 289. 
75 Nordstedt. S, et al., 1996: 19. 
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kan undvika felaktigheter och oriktigheter i sin rapportering genom de metoder som används 

vid insamlandet av material när man har en journalist på plats.76 
 

Det är därför det är så viktigt att man har, att tidningar och media fortfarande skickar ut folk, trots all 

information som kommer via nätet och så vidare... det är ju så… det är det väldigt lätt at tänka ”jaja, vi 

får ju allt ändå”. Men med en egen reporter /…/ kan du ju bara, genom att vara på plats, det är ju bara då 

du kan få den här ögonblicksupplevelsen och förmedla och beröra, närvaro och känslor och så vidare. 

Det är ju ovärderligt. (Wolfgang Hansson) 

 

Detta avspeglas även i hur redaktioner idag väljer att arbeta. Än en gång gör sig Jesper 

Strömbäcks tolkning av objektivitet sig påmind: ”Med andra ord bör den journalistiska 

strävan vara att söka de fakta och de beskrivningar som efter kontroll och källkritik 

korresponderar med observerbara eller åtminstone väl belagda beskrivningar av 

verkligheten”.77 Liksom Allan (et al.) menar, gör sig detta även påmint för att kunna försvara 

det journalistiska yrkets ideal.78 Majoriteten av de intervjuade som är anställda är överens om 

att det deras redaktioner och medier generellt sätt idag drar ner på utrikeskorrespondenterna 

och använder sig istället av något som Urban Hamid också berättar om. Att många 

redaktioner lutar sig för mycket på nyhetsbyråer som till exempel AFP och Reuters och att 

journalister på hemmaplan gör re-writes och analyser. Många redaktioner använder sig dock 

av stringers. Detta arbetssätt är billigare för själva mediet, men är ofta en ekonomisk kostsam 

fråga för journalisten på plats. Jan Blomgren beskriver dessutom problematiken kring 

anställda utrikesreportrars rapportering och att även den kan vara ekonomiskt begränsad. 
 

Jag tittar på mina möjligheter skriva och resa dit… Jag får ju inte åka dit varje gång till exempel, och 

jag representerar en av två stora morgontidningar. Men det handlar ju om budget bland annat… och tid. 

Jag skriver ju inte bara om Afghanistan, jag skriver om ganska mycket. (Jan Blomgren)  

 

Även detta är i linje med Allans (et al.) studie som menar att yrket till viss del regleras av 

ekonomiska (och politiska) faktorer.79 

 

                                                        
76 Hoskins. A, et al., 2010: 71. 
77 Strömbäck. J, 2003:15. 
78 Allan. S, et al., 2004: 201. 
79 Ibid. 
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7.1.3 Fallskärmsjournalistik 
Som tidigare nämnt anses det oerhört viktigt för en journalist att vara på plats för att kunna 

rapportera om ett skeende. Dock påpekar några av de intervjuade att det inte är av lika stor 

vikt att vara på plats om man till exempel ska skriva en analys av en händelse, men att ha 

varit på plats någon gång anses fortfarande vara av stort inflytande. 

 
/…/ Sedan behöver du kanske inte vara på plats för att… Jag menar, som jag då, som skriver mycket 

kommentarer och analyser… då är det ju bra att man någon gång har varit på plats, och att man har 

något hum om hur det ser ut på marken. Men för att analysera ett skeende behöver du nödvändigtvis 

inte vara på plats. Det skadar absolut inte att vara det, men det är inte nödvändigt på samma sätt, tycker 

jag. (Wolfgang Hansson) 

 

Du måste ju vara där för att samla in fakta, sen kan det ju vara en fördel att vara på distans när du ska 

skriva analyser. Det är svårt att analysera när du är mitt i skiten, så då behöver du den distansen. Men 

för att kunna ta reda på vad som faktiskt händer så måste du vara på plats en längre tid. (Johanne 

Hildebrandt) 

 

Med dagens konkurrerande medier och ekonomiska åtstramningar blir det allt vanligare för 

redaktioner att sända ut en journalist eller ett team endast under ett par dagar eller någon 

vecka. Detta liknas med att dagens utrikesjournalister har fått en roll som 

fallskärmsjournalister (parachute journalists). De spenderar mindre tid i konfliktzoner idag än 

tidigare och med dagens teknologi kan de flyga in, använda mobila teknologier, rapportera 

och sedan flyga ut.80 Fallskärmsjournalistik uppfattas som problematisk av samtliga 

intervjuade, framförallt när det gäller rapportering och beskrivning av skeenden. Terese 

Cristiansson bodde i Afghanistan under cirka tre år och har sedan en tid tillbaka varit bosatt i 

Afrika. 

 
Helt avgörande. Jag märker det nu bara på det här året, hur långt borta jag är från Afghanistan. Jag kan 

ju ändå Afghanistan väldigt väl och jag har afghanska personer i varje provins som jag kan ringa upp 

och fråga när någonting händer. Men jag märker ju vilken enormt stor distans det blir, och då tänker jag 

på dem som aldrig ens varit i Afghanistan och ska berätta om det. Helt avgörande för att man ska kunna 

berätta en sann utlandshistoria. (Terese Cristiansson) 

 

                                                        
80 Hoskins. A, et al., 2010: 73. 
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Urban Hamid berättar om att Sverige har varit dålig på att rapportera från Irak och 

Afghanistan. Han menar att det är viktigt att ha folk på plats hela tiden och prata med alla, 

inte bara politiker, beslutsfattare och rika människor utan också vanliga människor. 
 

Men problemet då det är att: vem är det som har tolkningsföreträde? Jo det är medier, och ofta 

amerikanska medier, och i fallet Afghanistan och Irak så var det amerikanerna i högsta grad. De var ju 

involverade och hade en viss agenda, ville framställa situationen på ett visst sätt. Om vi inte har 

journalister på plats, då blir vi hänvisade till den här typen av nyheter /…/ Jag menar, meteorologerna 

på tv, ibland så har de fel. Vi har väl all vart med om att, ”imorgon är det jättefint” och ”åk till 

badstranden”. Och så ser jag då min roll som journalist, att jag står där på badstranden med mitt paraply 

och säger ”nej vaddå vackert väder, det spöregnar”… Det är väl så jag ser det här. Det är så otroligt 

viktigt att man når fram när det gäller utrikesbevakning /…/ Jag tror att det är oerhört viktigt så som 

världen ser ut idag. (Urban Hamid) 

 

Anders Sundelin ger som exempel att man måste kunna se under ytan, förstå kulturen, se 

indirekta konflikter människor- eller byar emellan och så vidare. Han beskriver det som 

viktigt att vara insatt, som med allt man tar sig för egentligen, för att kunna förstå och att 

faktiskt vara på plats en längre tid och ”inte bra dimper ner för att sedan försvinna snabbt”. 

Att vara insatt i denna bemärkelse innebär inte bara kunskapsfakta som går att läsa sig till i en 

bok, det handlar också mycket om erfarenhet. Detta är samtliga intervjuade överens om. 

 
Det är ju också skillnad eftersom en anställd bara kanske är där i två veckor eller någonting sådant och 

det kanske inte riktigt räcker för att se hela bilden av en konfliktzon. Det krävs mer /…/ Jag menar, alla 

gör väl sitt bästa, men det påverkar. (Jesper Huor) 

 

Ska du kunna ge en god och rättvis rapportering måste du också ha den här aspekten för att kunna ge 

skiftningar i det som händer, eller att förstå vad som är normalläge och inte… Istället för att bara åka, 

som sagt, en timme, och att någon säger någonting och så håller du på att vinkla om det och skriva om 

det… det är ju ljuga och förbannad lögn /…/ Det är ju ”hej och hälsa på-journalistik”. (Johanne 

Hildebrandt) 

 

Majoriteten av de intervjuade beskriver att det finns en problematik i att inte vara på plats 

under längre perioder. Det finns däremot ett intresse och en vilja hos samtliga intervjuade att 

ha fler journalister utsända under längre perioder. Wolfgang Hansson berättar att hans 

arbetsplats inte har någon utsänd på plats i Afghanistan idag och att det beror på att det inte 

intresserar tidningens läsare längre. Detta är även en aspekt som förekommer i samtliga 
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intervjuer. De beskriver att intresset för Afghanistan verkar vara litet hos allmänheten och att 

det är konstigt att intresset inte är större. 
 

Det är ju en konflikt som har pågått väldigt länge, och vi har haft utsända team där i perioder /…/ Sedan 

har intresset sjunkit. I dagens läge så, det är ju en konflikt som pågår men det händer inte så mycket. 

Det står ganska still, och då blir det inte så intressant för oss att rapportera om det /…/ Vi har en, två, tre 

sidor som handlar om utrikesnyheter och ibland kanske ingen alls. Och att vi på det på det utrymmet 

skulle täcka allt som händer är en omöjlighet. Vi väljer fritt det vi vill bevaka utifrån var egen 

nyhetsvärdering, och känner vi att något har hänt i Afghanistan, eller att ”nu måste vi skriva om det 

här”, så gör vi det. Men bara för att det pågår ett skeende eller konflikt så är det inte per automatik som 

vi skickar dit folk. (Wolfgang Hansson) 

 

Dessa är aspekter som kan ha att göra med redaktionens policy, exempelvis att Wolfgang 

Hansson arbetar på en kvällstidning, som ofta utmärker sig med sensationella nyheter. 

Därmed kan det också vara en ekonomisk fråga, som handlar om vikten av att sälja 

lösnummer. Detta är aspekter som stämmer väl överens med de övergripande strukturer och 

de specifika strukturerna för en redaktion, i reporterpraktikens strukturella villkor, så som till 

exempel redaktionens nyhetsvärdering.81 
 

7.2 Inbäddningssystemet 
Alla intervjuade är medvetna om att militären, liksom vilken aktör som helst i ett krigshärjat 

område, kan ha intresse att försöka styra mediebevakningen eller försöka vinkla bilden. Även 

tidigare forskning menar att det råder en slags intressekonflikt mellan medier och militär, där 

de båda kan ses som system med deras egna metoder för att bestämma om något har hänt eller 

inte.82 Men det råder delade meningar om systemet med inbäddade journalister bland de 

intervjuade. Mest handlar det om att råder någon slags överspändhet, nervositet kring ämnet, 

men att det är en av pusselbitarna som också måste tillges utrymme i en allsidig rapportering. 
 

Det finns en konstig grej i Sverige att man tycker att det är antingen eller/…/Det förstår jag inte rent 

journalistiskt, för vi vill väl prata med alla? Vi kan vara inbäddade men då måste vi vara tydliga med 

det. Även om man åker med en biståndsorganisation. Oavsett om du är med en biståndsorganisation 

eller militär så är man i en annan sluten grupp som vill berätta sin story.  Det viktiga och självklara är 

att prata med alla även i krig. (Terese Cristiansson) 
                                                        
81 Nordstedt. S, et al., 1996: 33. 
82 Hoskins. A, et al., 2010: 65. 
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Är man inbäddad med jänkarna till exempel, så kan du ju bara skriva om dem. Då är det ju upp till 

redaktionen att se till att det finns andra som täcker upp de andra sakerna runt omkring. Som ensam 

reporter kan du ju inte bevaka ett helt jäkla… det är ju omöjligt. Hela den här inbäddningen… det är ju 

hysteri kring det hela /…/ Men du kan ju bara ge en neutral bild utifrån den vinkel du befinner dig i just 

då. (Johanne Hildebrandt) 

 

En utgångspunkt i tidigare forskning har varit att inbäddning setts som en möjlighet för 

militären att kunna knyta journalisten runt lillfingret och bryta ner den självständighet och 

ideal som journalistiken gärna vill fungera efter.83 Detta system av inbäddning infördes i den 

större skalan under Irakkriget 2003 och har i många studier kritiserats för att varit ett sätt för 

dåvarande president George W. Bushs regering att kontrollera journalisten. Även under 

Falklandskriget kritiserades brittiska journalister för att ha blivit påverkade och partiska i sin 

rapportering.84 Några av de intervjuade instämmer med dessa påståenden. Det anses svårt att 

inte bli påverkad när man befinner sig ute på fältet med en grupp militärer som på sätt och vis 

räddar eller skyddar ens liv. Det finns en risk att bli ett ”vi” i rapportering, men som inte 

nödvändigtvis behöver ses som en partiskhet i negativ bemärkelse. En inbäddad journalist kan 

på så sätt erbjuda en journalistik som ”som bryr sig liksom vet”. Det innebär inte neutralitet 

till god eller ond, rätt eller fel, men en journalistik med trovärdighet som möjligen kunnat 

undvika felaktigheter och oriktigheter i rapporteringen.85  
 

På krigshögskolor har man studerat och sagt att det gynnar militären – vi blir okritiska när vi är 

inbäddade. Så det är väldigt dubbelt tycker jag. Men jag tycker att möjligheterna överväger om man ska 

granska en militär insats. Det gäller även om man bäddar in sig i klass 4c i Kistaskolan. Det finns en 

risk att man blir ett ”vi” med de man är med. Man måste se det hos sig själv. Men så finns det ju 

historier man inte kan berätta om man inte gör det, och jag kan känna mig kluven ibland. Men har du 

sett den här danska filmen Armadillo? Den tycker jag verkligen visar att det går att göra väldigt bra och 

kritisk journalistik – och den hade ju inte vart möjlig att göra om de inte hade bäddat in sig /…/ Det är 

ju svårt. Första gången jag var där satt det ju någon med vapen och vaktade vårt tält när vi sov… de 

vaktar ju alla liksom. Det är klart man blir som en del i en grupp. Men det har ju risker, man bygger en 

lojalitet. Jag har inte känt det så starkt som den där gången när vi var ute i fem dagar med en grupp /…/. 

(Ewa Stenberg) 
 

                                                        
83 Allan. S, et al., 2004: 6. 
84 Allan. S, et al., 2004: 195. 
85 Hoskins. A, et al., 2010: 71. 
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Överlag, utifrån intervjuerna, kan det konstateras att alternativet till inbäddning är att inte låta 

sig inbäddas med militären alls, vilket torde vara än värre. Det handlar istället om att inte låta 

rapporteringen övergå i propagandasyfte, att sträva efter allsidighet, saklighet och balans, som 

i övrig journalistik. Det är en arbetsmetod som alla andra, en aspekt i det hela som också 

tillför relevans. De intervjuade drar också paralleller till att det i viss mån kan bero på om man 

är inbäddad som anställd eller frilansare. Den anställda journalisten är där för att 

uppdragsgivaren har bestämt att journalisten ska vara där, till skillnad från den som frilansar. I 

jämförelse med fallskärmsjournalistik, som ofta uppfattas som problematisk, utgör 

inbäddningssystemet en anmärkningsvärd aspekt. Det är den typ av korrespondens som idag 

faktiskt ökar den journalistiska utrikesrapporteringens täckning. Tekniken är ekonomisk 

fördelaktig för nationella medier eftersom de då kan rapportera utrikesnyheter och ersätta 

fallskärmsrollen med en lokal journalist, för kompletterande rapportering och hålla budgeten 

nere.86 En annan anmärkningsvärd aspekt som framkom under en av intervjuerna var etiken 

gällande inbäddning med militär. Det handlar åter igen om handlingsetiken och dess 

konsekvenser. Konsekvenstänket kan, utifrån intervjuerna, i viss mån komma påverka 

reportrarnas handlande i praktiken. Vilket i detta exempel, är att göra anspråk på de ideal som 

journalistiken gärna vill fungera efter, som kan påverka exempelvis politiska processer. 
 

/…/ Det finns massor med gränser man måste dra, och gränser med saker som man aldrig har tänkt på. 

Var går gränsen för att hjälpa till? Om skytten säger till mig ”jäklar, jag har glömt att spänna fast mig” 

… det är bälte där för att inte kastas ut, de är ju inriktade på vägbomber så att man liksom sitter fast där 

i tornet. Då tänkte jag ”Hm, få se nu… bidrar jag till den militära insatsen? Okej, att han inte kastas ut 

ur det där tornet kan jag tycka… ja, då kan jag hjälpa. Men hade han frågat om jag kunde räcka honom 

mer ammunition, då hade jag sagt ”nej det kan jag faktiskt inte göra”. Man hamnar hela tiden i sådana 

dilemman, här hemma har man ju andra dilemman. (Ewa Stenberg) 

 

7.3 Beroendet till källor 
Samtliga intervjuade anser att tolkar har en avgörande roll för journalisten i Afghanistan. Inte 

bara för att kunna översätta från engelska till dari eller pashto, som tillhör de vanligare 

språken i landet, men för att kunna berätta om förhållanden och delar av kulturen som en 

västerländsk journalist oftast inte har förkunskaper om. Att kunna lita på sin fixare, chaufför 

och tolk samt att dessa är lojala tillbaka, anses oerhört viktigt av samtliga. Även 

                                                        
86 Hamilton. J, et al., 2004: 313. 
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lokalbefolkning är av avgörande karaktär. Jesper Huor ger som exempel att lokalbefolkning 

och tolkar kan berätta andra och olika sidor, saker som militären inte kan berätta om och som 

militären inte ser. Anders Sundelin beskriver tolkar som hans redskap och reporterguide i 

konflikten. 
 

Jag måste ju ha en tolk som hjälper mig på flera sätt och inte bara översätter, utan kan berätta för mig 

vad som händer. Det gäller ju vad folk säger vid sidan av, när jag kanske inte är där. Någon som 

är mitt redskap och inte någon annans redskap, och att vi är på det klara med det. Och att han översätter 

även om det är väldigt besvärlig för honom, kanske uppfattas som förolämpande för personen som 

frågan ställs till /.../ Det är också bra att ha en tolk som är från platsen, som alltså kan platsen /…/ Att 

han är lojal mot mig, och att han kan det här området /…/ Ibland har jag släppt tolkar, det har inte haft 

med språket att göra utan att de blir rädda, de översätter fel, klarar inte av att översätta vissa frågor och 

sådana saker. (Anders Sundelin) 

 

Liksom Anders Sundelin, framgår det även av resterande intervjuade att framförallt tolkarna 

spelar en ovärderlig roll då de kan komma bli avgörande för hur mycket en journalist får veta 

informationsmässigt. 
 

Jag lägger ju mitt liv i deras händer. Det är dem som känner av varje liten stämning, varje liten 

aggression, eller tvärtom /…/ i Afghanistan finns ju en enorm hederskultur som handlar om lojalitet, 

och har man hittat en grupp av personer som bestämmer sig för att ”det här är en av oss”, då kan man 

lita på dem, men det kräver ju att man känner dem ett tag. (Terese Cristiansson) 

 

Under intervjuerna med de journalister som frilansat och som befunnit sig under längre 

perioder i Afghanistan, uppkom samtal om vilka risker man kan utsättas för om förhållandet 

mellan journalisten och tolken inte är hundra procent gediget och ärligt. Terese Cristiansson 

nämner bland annat risken att bli utsåld, men berättar också om en händelse som återigen 

påvisar hur viktigt det är att vara på plats under längre perioder och som tidigare beskrivet 

(jfr. s. 30), för att förstå hur kulturen och samhället fungerar. Under en konversation med 

tolken, berättade hon att hon skulle vilja skriva om ensamkommande barn. 
 

Det var i början, en tolk som inte kände mitt nätverk, och som verkligen blev en läxa /…/ så jag hade 

sagt till honom att jag skulle vilja träffa och följa så långt som det går, en pojke eller flicka som ger sig 

av hemifrån och tar sig till Sverige eller åtminstone Europa. Men då riggade de hela storyn, det var ju en 

sådan fantastisk story /…/ Men, hm, det är något som är jäkligt konstigt med den här historien. Så vi 

bestämde oss för att åka till den här smugglaren bara för att ta en sista kopp te, samma kväll som jag 

hade vinkat av den här killen.  Då sitter vi där och det är proppfullt med iranska smugglare som står 

där… situationen är extremt farlig dessutom och /…/vi tror att vi ska bli kidnappade såklart, och då 
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öppnas köksdörren litegrann… och där står ju killen. Fake story! Som de hade riggat! Och vi förstår inte 

varför. Det var inga pengar inblandade… ibland tror jag bara att de vill så himla mycket göra en till 

lags, och vara nöjd när man åker därifrån. Jag var väl för tydlig med vad jag ville ha för typ av historia, 

dessutom hade jag en tolk och fixare som inte mitt gäng kände. Vad fruktansvärt om det hade 

publicerats! Vi var ju dock väldigt nöjda med vår journalistiska magkänsla (skratt). (Terese 

Cristiansson) 

 

Historien belyser inte bara vikten av journalisters beroende till lojala källor. Den påvisar även 

mediernas makt att definiera verkligheten, samt problematiken med att redaktioner idag 

använder sig av fallskärmsjournalister eller exempelvis förlitar sig på andra produktionsbolag. 

Detta är i linje med Nordstedts (et al.) individ-perspektiv, som i hög grad här är avgörande för 

rapporteringen och, indirekt, för publikens uppfattning och ställningstagande.87 Magkänslan, 

som är nära förbundet med intuition och erfarenhet, fungerar här som nyckeln till 

sanningsenlig och korrekt rapportering. Problematiken med bland annat 

fallskämsjournalistiken och nedskärningen av utrikesjournalistiken överlag, gör sig här extra 

tydlig. Utifrån intervjuerna framgår det, precis som i modellen, att det verkar ligga på 

redaktörs-, och redaktionsnivå samt på övergripande strukturers nivå att fatta de avgörande 

beslut som kan komma påverka rapporteringen. Det kan handla om vad som ska publiceras, 

hur länge en anställd får befinna sig på plats eller hur mycket pengar redaktionen kan betala 

en frilansare/stringer för en story. Detta, i sin tur, bestämmer hur djupt journalisten kan gräva 

och som exemplifierat, hur sanningsenlig och korrekt rapporteringen därefter blir.  

 

 

 
 

                                                        
87 Nordstedt. S, et al., 1996: 33. 
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8. SAMMANFATTNING OCH 
SLUTSATS 
Medieteknologins utveckling har möjliggjort att många krig idag är mediebevakade. Men 

också på grund av att krigföring överlag har förändrats, har den försvårat arbetet för 

journalisten på marken. Teknologin har även medfört att medierna idag ställs inför 

ekonomiska problem och tvingas skära ner på resurser. Trots att Sverige som land har stor 

involvering i Afghanistan, med trupper till ISAF och stora biståndspengar som skänks årligen, 

har mediernas rapportering minskat betydligt under de senare åren. Med dessa förändringar 

och nya förutsättningar för medierna som bakgrund, har syftet för studien därför varit att 

undersöka journalistens egen syn på arbetsvillkoren inför rapporteringen om Afghanistan. En 

förhoppning har även varit att få ökad förståelse för varför nyhetsutbudet i svenska medier ser 

ut som det gör idag. 

 

Teknologin är en av de faktorer som historiskt sett utgjort begränsningar för journalister för 

att kunna rapportera hem från krig. Andra begränsningar har inneburit att journalister blivit 

censurerade och kontrollerade genom att till exempel inbäddas med militären. I tidigare krig 

som bland annat Falklandskriget och Irakkriget, har journalistkåren kritiserats för att på detta 

sätt rapporterat propagandistiskt och partiskt. Även i tidigare studier har resultat visat att olika 

aktörer i krig kan försöka styra rapporteringen i medier.88 Tidigare resultat har dessutom visat 

att praktiska omständigheter på plats, liksom förkunskaper, erfarenheter och sociala relationer 

har stor betydelse för den krigsrapporterande journalisten eller fotografen.  

 

Av denna studies resultat framgår bland annat att journalistens relation till uppdragsgivaren är 

avgörande för arbetet ute på fältet. Förberedelser anses vara viktigt för både anställda och 

frilansare. Att ha funnit uppdragsgivare i förväg som vill köpa material är av avgörande 

karaktär för de intervjuade frilansjournalisterna. Att vara försäkrad genom en redaktion anses 

dessutom betryggande, liksom att i förväg gå igenom det planerade jobbet i så många detaljer 

som möjligt för att öka chansen till god rapportering. Detta verkar vara en aspekt som även är 

viktig för redaktionen, då resultatet visar att det skett en förändring, att säkerhetsaspekterna 

har blivit mer genomtänkta och precisa.  

                                                        
88 T.ex. Sundberg. M, 2007. Fogelberg. K, 2004.  
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Utifrån en förändrad situation för medier att bevaka krig, upplever journalisten i krigshärjade 

områden mycket problematik och svårigheter med arbetet och insamlandet av material. Att 

inte ha möjlighet att vara på plats under längre perioder anses problematiskt när journalisten 

ska beskriva och förmedla med känsla och närvaro, som Wolfgang Hansson berättar. För att 

kunna ge en allsidig och balanserad rapportering krävs att journalisten är insatt i kulturen och 

i hur samhället fungerar. Att kunna se indirekta konflikter byar emellan och att finna lojala 

relationer till människorna i området/landet, kommer genom erfarenhet och genom att befinna 

sig på plats. Detta handlar mycket om ekonomiska frågor, då det kostar mycket pengar för en 

redaktion att ha utsända journalister på plats. Som Terese Cristiansson berättar så måste lönen 

för ett jobb kunna täcka upp för de utgifter som journalisten har på plats. Beroende på vad 

uppdragsgivaren kan betala, möjliggörs eller begränsas därmed journalistens rapportering. De 

mest berörda problemen hänför sig till tolkar, chaufförer och liknande som är dyra och som 

kan ta lång tid att hitta, liksom att kunna invänta rätt sorts reportage och rätt sorts människor 

att intervjua. Detta är till stor del etiska problem och stämmer på så vis överens med tidigare 

forskning.89 Resultatet visar även att det är viktigt för journalisten att befinna sig på plats, i 

händelsens centrum, för att kunna berätta med trovärdighet. På så sätt kan journalisten 

undvika felaktigheter och istället göra anspråk på objektivitetsidealet, vilket också 

överensstämmer med tidigare forskning.90 Som tidigare beskrivet kan journalister idag 

spendera mindre tid i konfliktzoner, med dagens teknologi kan de flyga in, rapportera med 

mobila teknologier och sedan flyga ut. Detta är något som ofta förekommer då många 

redaktioner skär ner på budgeten. Resultatet visar att den så kallade fallskärmsjournalistiken 

är problematisk för direktrapporteringen, men kan vara av fördel för genren analys. Som 

Wolfgang Hansson och Johanne Hildebrandt beskriver, kan det vara svårt att analysera när 

man befinner mitt i ”smutsen” och att det då kan krävas en distans för att bättre kunna tolka. 

Vikten av platsen där journalisten befinner sig anses då inte lika viktig. 

 

Tidigare forskning har beskrivit att aktörer i ett krig, exempelvis militären, kan ha intresse att 

försöka styra mediebevakningen.91 Denna studie överensstämmer till påvisandet genom att 

militär, likt vem som helst och inte bara i ett krigshärjat område, kan vilja belysa en punkt mer 

än en annan. Det anses svårt att inte bli känslomässigt påverkad av att befinna sig med en 
                                                        
89 Nordstedt. S, et al., 1996: 23-26. 
90 Hoskins. A, et al., 2010: 71. 
91 Allan. S, et al., 2004: 6. 
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sluten enhet under en längre tid, liksom med vilken sluten enhet som helst, som exempelvis 

biståndsorganisationer. Detta är etiska dilemman som är svåra att undkomma. Journalisten 

måste dra svåra etiska gränser även ute på fältet, där deras handlingar även kan komma bli en 

bidragande hand till det pågående kriget. Men, denna studie skiljer sig något i detta avseende 

från tidigare forskning som tagits del av.92 Resultatet visar att journalisterna själva inte har 

lika svart-vit syn på inbäddningssystemet som tidigare forskning. Det verkar mer handla om 

metoden av insamlandet av material, snarare än att vara propagandistisk, partisk, eller låta 

aktörer knyta journalisten runt lillfingret. Som Johanne Hildebrandt beskriver, kan 

journalisten endast ge en neutral bild utifrån den vinkel hon befinner sig i just då. En 

journalist kan omöjligt rapportera om ett helt krig. Det verkar som att ansvaret torde vara upp 

till organisationen/redaktionen i fråga, att se till att täcka upp andra delar som kan komplettera 

rapporteringen. Att det råder en slags överspändhet och nervositet angående 

inbäddningssystemet är svårt att ge förklaring till. Möjligtvis kan det ha att göra med mediers 

kritik från tidigare krig och forskning. Anmärkningsvärt nog visade sig dock denna 

överspändhet inte ligga hos journalisterna själva, utan i samhällsdebatten i de högre nivåerna. 

Det kan därmed finnas intresse att diskutera om denna problematik hänför sig till politiska 

processer – en rädsla för att ge en snedvriden bild till allmänheten, eller tvärtom, ett sätt att 

propagera för politiska partiers vinning?  

 

Journalistiska skildringar av krig har, som beskrivet, konsekvenser för samhällelig mening i 

form av omvärldens förståelse, kunskaper och ställningstaganden.93 Resultatet visar att tolkar, 

chaufförer, fixare och lokalbefolkning har avgörande roll för journalistens rapportering. 

Journalisten själv måste vara väl medveten som sitt förhållande till dessa personer, känna dem 

och kunna lita på dem. Samtidigt som detta förhållande måste vara lojalt, måste journalisten 

kunna betala dessa på pass mycket att de inte tjänar på att sälja ut journalisten. Resultatet visar 

därmed att säkerhetsproblemen som journalisten möter i krigshärjade områden som 

Afghanistan, gör henne väldigt sårbar och innebär risk för livet om förhållandet mellan de 

olika parterna inte är helt gediget och ärligt. Kidnappningsrisken för en journalist i 

Afghanistan idag är dessutom hög, vilket delvis kan ses som en förklaring till det förändrade 

arbetet kring säkerhetsaspekterna hos en redaktion. Att det finns risker som att bli beskjuten 

eller att åka på en vägbomb, är således inget nytt fenomen i konfliktzoner, men kan däremot 

                                                        
92 Allan. S, et al., 2004: 6. 
93 Fogelberg. K, 2004: 7. 
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betraktas som en förändrad förutsättning för journalistens arbete på plats. Det handlar då om 

att förbereda sig väl med kunskap och skaffa sig erfarenhet. Som Jan Blomgren berättar kan 

en av anledningarna till detta vara den svenska journalisten och fotografen Ulf Strömberg, 

som blev skjuten till döds i Afghanistan 2001. Även detta är i linje med tidigare forskning.94 

Relationen till uppdragsgivaren kan därmed anses vara väldigt viktig, även om relationen kan 

medföra etiska problem. 

 
Denna studie har således behandlat många komplicerade aspekter som till stor del även 

överlappar varandra. Journalister som befinner sig i krigshärjade områden som Afghanistan 

möter många dilemman på olika nivåer som kan komma bli avgörande för både 

rapporteringen men även för publikens uppfattning och ställningstagande. Även om 

journalisterna själva är överens om under vilka förhållanden och förutsättningar som 

rapportering sker, är det inte självklart för läsare, lyssnare eller tittare. På grund av 

nedskärningen i antalet utrikeskorrespondenter och i mängden utrymme som ges i såväl 

tryckta- som etermedier, har journalistiken blivit sämre på att ge allmänheten tillräckliga 

medel för att de ska kunna ta ställning i utrikespolitiska frågor. Utrikesnyheter kommer 

dessutom till största sannolikhet endast levereras till allmänheten så länge efterfrågan finns.95 

Det vill säga, att om medier inte rapporterar om kriget i Afghanistan, kommer sannolikt inte 

allmänheten veta vad som försiggår, varpå efterfrågan om denna typ av rapportering inte 

längre kommer finnas till. Medierna sätter en slags agenda som i viss grad bestämmer vad 

allmänheten får veta, samtidigt som allmänhetens agenda i viss grad kan bestämma vad 

medierna kommer att rapportera om. Det är därför oerhört viktigt att denna typ av journalistik 

fungerar och ges utrymme, varpå alternativet skulle vara att kriget i Afghanistan inte alls 

visualiseras och därmed blir bortglömt. 

 

8.1 Slutsats 
Slutsatsen i denna studie är att praktiska omständigheter och sociala relationer påverkar 

journalistens möjlighet eller begränsning till rapportering om Afghanistan. Säkerheten och 

etiken: pengarna och människorna ute på fältet, är av stor betydelse för detta. Således 

                                                        
94 Sundberg, 2007: 39-40. 
95 Hamilton. J, et al., 2004: 302. 
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instämmer denna studie med tidigare forskning och slutsatser.96 Utifrån dessa slutsatser söker 

studien skapa djupare förståelse genom att sätta in aspekterna i en bredare kontext. Eftersom 

studien är kvalitativ går det inte att dra några generella slutsatser om vilka faktorer som 

påverkar arbetsvillkoren mest, men det går att se fenomen som är återkommande och vanligt 

förekommande. Det finns ett gediget intresse hos de intervjuade journalisterna att vilja vara på 

plats under längre perioder för att kunna göra ett bättre jobb i den komplexa miljön i 

Afghanistan. Resultatet visar att det är avgörande för att kunna ge en balanserad, 

sanningsenlig ögonblicksbeskrivning av ett skeende. Slutsatsen, i den bredare kontexten, är att 

stor del av problematiken ligger i beslutsfattande på redaktörs-, redaktionsnivå. Det ligger 

utanför journalistens egen hand och högre upp i hierarkin inom organisationen och att dessa 

avgör möjligheterna eller begräsningarna till journalistens rapportering ute på fältet. 

Ekonomin är dessutom en aspekt som fyller funktion i flera olika riktningar. Dels med 

åtstramningar i budgeten och tilliten till andra nyhetsbyråer och producenter, dels viljan att 

sälja lösnummer som tillfredsställer publiken. Således är detta i linje med tidigare teorier på 

såväl individ-, redaktion- och övergripande strukturers nivå.97 

 

För att sätta in studien i ett större sammanhang kan det diskuteras vad studiens slutsatser har 

för betydelse för mediernas roll i demokratin. Att problematiken med journalisters 

arbetsvillkor till stor del grundar sig beslutsrätten hos en redaktör eller en organisation, 

påminner än en gång om problematiken kring mediernas makt att definiera verkligheten för 

allmänheten. Det är därmed viktigt att medierna kan sätta rätt sorts agenda på nyhetsutbudet, 

att se ett ansvar gentemot allmänheten och Sverige som land för ett bättre opinionsklimat 

angående utvecklingen i Afghanistan. Att 70 procent av befolkningen inte har kunskap om 

vad svensk militär gör i Afghanistan, öppnar upp för spekulation om det kan finnas ett 

samband mellan medier och allmänhetens intresse och kunskap om ämnet. Det är, som sagt, 

ofta som information om händelser i krig och konflikter går genom journalistiken och ut till 

medborgarna. Det är dock viktigt att påpeka att arbetsvillkoren är kontextberoende och kan 

komma ändras exempelvis utifrån olika mediers nyhetsvärdering, beroende på utvecklingen 

och graden av dramatiska händelser i Afghanistan. Dessa iakttagelser har praktisk relevans då 

resultatet, mer eller mindre, påverkar mediernas roll i opinionen och i demokratin. Detta 

öppnar upp för behov av vidare forskning inom området.   

                                                        
96 Se t.ex. Sundberg. M, 2007. Fogelberg. K, 2004. 
97 Nordstedt. S, et al., 1996: 23-33. 
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8.2 Åtgärdsförslag 
Denna studie har undersökt svenska journalisters perspektiv på arbetsvillkoren inför 

rapporteringen om Afghanistan. För att skapa en mer komplett bild av problematiken kring 

mediers bevakning av detta krig, skulle liknande studier och analys kunna inkludera Sveriges 

befolknings intresse och kunskap om landets involvering i Afghanistan. Liksom militärens 

uppfattning av svenska mediers rapportering. Dessa är aspekter som är viktiga att förstå i 

studiet av krigsjournalistik, men som på grund av den praktiska tidsramen inte undersöks här. 

Det finns således ytterligare forskning och teorier som dessutom kan vara av stor relevans för 

denna studie. Till exempel teorier om agenda-setting och nyhetsvärdering. Detta för att kunna 

dra vidare slutsatser om journalisters arbetsvillkor i Afghanistankriget. 
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Bilaga 1 
INTERVJUGUIDE 
 

Berätta om din bakgrund som journalist. 

Hur ser din arbetssituation ut idag? 

Av vilken anledning valde du att arbeta i krigshärjade områden? 

 

1. Förutsättningar för arbetet 
Hur stor betydelse har dina förkunskaper för dig om konflikten/rådande situation inför din 

rapportering/research? 

Hur ser din relation ut till arbetsgivare/redaktion? 

Vilka krav upplever du att du har på dig i din rapportering/insamlingen av material? 

Hur ser du på dessa krav relaterat till arbetet ute på fältet? 

Vad är skillnaden mellan att vara frilans och anställd? 

Hur viktigt är det att vara på plats när man ska beskriva situationer i krigshärjade områden? 

 

 

2. Arbetet ute på fältet 
Vilken betydelse har tolkar och lokalbefolkning för dig i ditt arbete? 

-har du tillgång till dessa? 

Har du arbetat i krigshärjade områden utan att det varit på uppdrag av någon tidning? 

-vilka betydelser har det haft? 

Hur har lokalbefolkningen eller militären bemött dig som svensk journalist? 

Vilka är dina erfarenheter av att militären försöker styra mediebevakningen?  

Hur ser du på att journalister inbäddar sig med militären? 

- Har du varit inbäddad någon gång? Berätta. 

 

3. Din säkerhet 
Vilka säkerhetsaspekter tar du till hänsyn inför den här typen av uppdrag? 

-Konkreta initiativ? 

 

Vilka risker måste du som journalist ta när du arbetar ute på fältet? 
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-För/nackdelar 

Är säkerhetstänket viktigt? 

-Varför/varför inte? 

Upplever du att journalister är mer utsatta än militären? 

-Varför/varför inte? 

 

4. Moraliska aspekter 
Upplever du att det är möjligt att ge en neutral bild som journalist? 

-Varför? 

Vad ser du kan komma påverka dig i din rapportering i krigshärjade områden? 

Har du ngn gång varit tvungen att bortse från händelser som du helst hade velat rapportera 

om? 

-På vilket sätt? Berätta om en händelse. 

På vilket sätt anser du att jobbet som journalist kan vara provocerande? 

När är det som svårast att utföra ditt jobb? 

-Varför? 

Hur upplever du rapporteringen om kriget i Afghanistan i svensk media? 
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Bilaga 2 
FÖRSVARSMAKTEN STATISTIK 
 
 
Underlag till Annica Ögren avseende strider i Afghanistan, 2013-05-30 
 

1. Definition	  av	  stridskontakt/sammanstöt	  (Troops	  in	  contact-‐TIC)	  
Afghanistan	  
 
TIC kan på ett enkelt sätt definieras såsom: 
	  
”…Planerad	  eller	  oplanerad	  strid	  mot	  en	  motståndare	  som	  nyttjar	  olika	  typer	  av	  
vapensystem.	  Dessa	  kan	  t.ex.	  vara	  finkalibriga	  vapen,	  pansarvärnsvapen,	  
granatgevär,	  minor	  eller	  hemmagjorda	  bomber	  (IED-‐Improvised	  Explosive	  Device).	  	  
TIC	  brukar	  definieras	  att	  starta	  när	  eldgivning	  påbörjas	  alternativt	  när	  en	  
mina/IED	  detonerar.	  
TIC	  är	  alltså	  ej	  när	  man	  har	  observerat	  en	  motståndare	  utan	  här	  måste	  en	  strid	  
bryta	  ut	  för	  att	  klassas	  som	  TIC.	  	  
I	  en	  och	  samma	  stridssituation	  kan	  flera	  TIC	  förekomma	  då	  det	  definieras	  enligt	  
ovan	  och	  en	  TIC	  avslutas	  då	  man	  ej	  är	  i	  strid	  längre	  men	  detta	  kan	  ändras	  till	  att	  
snabbt	  åter	  vara	  i	  strid	  och	  då	  hamnar	  man	  definitionsmässigt	  i	  TIC	  igen,	  d.v.s.	  man	  
har	  varit	  i	  två	  TIC	  under	  samma	  stridssituation/händelse…”	  
	  

2. Antal	  stridskontakter/TIC	  under	  2009-‐2010	  
 
Stridskontakter 
T o m 2008:   7 
2009:             29 
2010:             68 
2011:             55 
2012:             21 
2013:             0 
Summa:        Ca 180 
 
I statistiken ingår ej antalet stridskontakter där svenska specialförband deltagit som enda 
svensk enhet. 

 
1. Antal	  skadade	  soldater	  från	  2002	  till	  idag.	  

	  
I	  underlaget	  är	  det	  ej	  inräknat	  personal	  med	  PTSD,	  psykiska	  åkommor,	  efter	  insats	  
och	  strid.	  

 

Skadade:  

Totalt antal skadade svenskar: 26 
Allvarligt skadade: Ca 16 
 
2009-10-03 - 2 FIN (IED = Improvised Explosive Device, s k vägbomb) 
2009-10-08 - 2 SWE (RPG = pansarskott, granatgevär) 
2009-10-10 - 1 SWE (Krutstänk i ögat, lindrigt) 
2009-11-11 - 5 SWE (IED) 
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2010-02-07 - 1 SWE (SAF = small arms fire = eld från finkalibriga vapen, t ex automatkarbin och 
kulspruta) 
2010-07-19 - 1 SWE (SAF splitter, lindrigt)  
2010-07-25 - 1 SWE (HGR splitter, lindrigt) 
2010-09-17 - 1 SWE (IED) 
2010-10-16 - 2 SWE (IED) 
2010-10-18 - 1 SWE (RPG) 
2010-11-19 - 1 SWE, 2 FIN (RPG) 
2010-11-21 - 1 FIN (GRK) 
2011-06-08 - 1 SWE (RPG tryck?) 
2011-06-13 - 2 SWE (HGR)  
2011-07-06 - 3 SWE (IED)  
2011-07-25 - 1 SWE (SAF splitter) 
2011-08-13 - 1 SWE (RPG) 
2012-03-23 - 1 SWE (IED) 
2012-04-17 - 1 SWE (IED) 

 
	  

2. Antal	  stupade	  från	  2002	  till	  idag	  
	  
Stupade: 

5 stupade svenska officerare och soldater 2005-2012. 

2005-11-25 - 2 svenska officerare, Tomas Bergqvist och Jesper Lindblom ur specialförbandet SSG 
(IED) 
2009-11-11 - 1 lokalanställd tolk (IED) 
2010-02-07 - 2 svenska officerare, kapten Johan Palmlöv och löjtnant Gunnar Andersson, 1 
lokalanställd tolk (SAF = small arms fire = eld från finkalibriga vapen, t ex automatkarbin och 
kulspruta) 
2010-10-16 - 1 svensk soldat, sergeant Kenneth Wallin (IED) 
2011-02-15 - 1 finsk soldat (IED) 
2011-04-01 - 1 svensk civilanställd UNAMA (Ej ingående i det militära styrkebidraget) 
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