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Abstract	  

Den här studien är utförd i Chiang Mai i Thailand och syftar till att undersöka situationen för 

burmesiska journalister som därifrån verkar i exil. Sedan 2011 har omvälvande politiska 

samhällsförändringar genomförts av regimen i Burma som internationellt omtalas som en 

pågående demokratiseringsprocess. Exilmedierna har i skrivande stund flyttat delar av 

produktionen in i landet i hopp om att i framtiden flytta hela verksamheten till Burma. Följande 

frågeställningar behandlas: 1) Hur upplever exiljournalisterna sin roll i den pågående 

demokratiseringsprocessen? 2) Hur ser förhållandet mellan exiljournalisterna och regimen ut? 3) Finns det 

skillnader mellan att jobba inifrån Burma eller i exil som påverkar rapporteringen? 4) Hur kan de studerade 

mediernas roll förstås i förhållande till McQuails (2003) teori om ”demokratiskt deltagande medier”? 

Den teoretiska ramen baseras på teorier om demokrati, det offentliga rummet, mediers 

roll i underutvecklade länder, länder under samhällsförändring och alternativa medieformer. 

Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med tio journalister och redaktörer från tre olika 

exilmedier; The Democratic Voice of Burma (DVB), The Irrawaddy och The Shan Herald Agency 

for News (S.H.A.N.).  

Analysen är indelad i tre sektioner. Först exilmedier och demokrati, där vi tar upp 

journalisternas syn på sin roll i samhället och vilket inflytande de uppfattar sig ha haft över den 

pågående demokratiseringsprocessen. Sedan följer exilmediers relation till regimen, där vi 

undersöker journalisternas förhållande till censur/självcensur, deras tolkning av regimens motiv 

bakom utvecklingen och landets medielag. Sista delen är från exilmedier till självständiga medier, 

där vi tar upp utmaningar och förändringar som journalisterna står inför i och med övergången 

från att vara exilmedier till självständiga medier. 

Våra resultat visar att journalisterna ser det som sin huvuduppgift att informera/utbilda, 

påverka politiskt och vara en röst för de svagare i samhället. Den växande publiken och ökade 

spridningen av exilmediernas information anses vara de största bevisen för deras betydelse för 

utvecklingen. Medielagen från 1962 betraktas som ett av de största hoten mot yttrandefriheten, 

och är en av anledningarna till självcensur. Rädslan för regimen och graden av självcensur är låg i 

Chiang Mai, men högre inne i Burma. Utmaningar man står inför med flytten är dels praktiska; 

tekniska och organisatoriska problem där den begränsade tillgången till Internet är det största 

hindret. Ökad självcensur till följd av etniska konflikter i landet och ovissheten om hur 

medieorganisationerna ska försörja sig i framtiden utgör flyttens största politiska utmaningar.  
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1.	  	   INLEDNING 

I mitten av 2011 och under 2012 började hoppingivande information och bilder inifrån Burma 

spridas i internationella medier. En av världens hårdaste militärregimer lät plötsligt 

landsförvisade journalister återvända samtidigt som hundratals journalister och politiska fångar 

släpptes fria, många efter att ha suttit fängslade i mer än 20 år. Regimens inbjudan riktades i 

synnerhet mot exilmedierna som under nästan två decennier erfarit beskyllningar och påhopp i 

den statligt ägda propagandistiska median. Nu spreds fotografier av exiljournalister som 

tillsammans med ministrar diskuterade mediernas framtida roll och eventuella mediereformer 

(Brooten 2013:681). 

Omvärlden har med förtjusta ögon hyllat utvecklingen och både USA och EU har 

lyft sina sanktioner mot Burma i hopp om att inleda ett nytt historiskt kapitel av politiskt 

samarbete och affärsförbindelser (svd.se). Men den burmesiska mediesituationen kan ännu inte 

klassas som fri och landet rankas enligt Reportrar Utan Gränsers pressfrihetsindex på plats 169 

av 179.  Det finns heller ingen lag som garanterar pressfrihet, utan den strikta medielagen från 

1962 gäller fortfarande, i väntan på att regimen ska komma med en ny mediereform. 

De burmesiska exilmedierna The Democratic Voice of Burma (DVB), The 

Irrawaddy och The Shan Herald Agency for News (S.H.A.N.) har redan flyttat delar av 

verksamheten till Rangoon från sina huvudkontor i Chiang Mai i Thailand, varifrån de verkat i 

exil. Redaktionerna ska nu producera och förmedla oberoende nyheter inifrån Burma, vilket 

varit olagligt sedan militärkuppen 1962. 

Reportrarna på plats i Rangoon jobbar öppet och ostört i Burma men DVB sänder 

sin TV och radio via Tyskland och Chiang Mai på grund av säkerhetsskäl. Innan var de 

registrerade i Burma under en pseudonym, men fick under studiens gång tillstånd att registrera 

sig under namnet DVB, under förutsättning att man inte nämner vad förkortningen står för. 

   

2.	  	  SYFTE 

Sedan den civila regeringen tillträdde 2011 har en rad politiska och ekonomiska reformer 

genomförts i Burma. Officiellt har man avskaffat förhandscensur av medier och lovat stänga ner 

censurmyndigheten helt. Myndigheterna har även tagit bort blockaden mot internationella 

nyhetsbyråers webbsidor och hundratals politiska fångar har släppts (sakerhetspolitik.se). 

Speciella journalistvisum håller på att utformas som ska ge utländska journalister möjlighet att 
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jobba i Burma i upp till ett år (guardian.co.uk). Men trots framstegen är det fortfarande osäkert 

hur fritt journalister kan ifrågasätta regimen. Det finns misstankar om att det hela är en kuliss. 

Det är alltså svårt att veta hur situationen ser ut i realiteten för burmesiska journalister och hur 

exilmediernas hemvändande kan främja demokratiutvecklingen. 

                   Syftet med vår uppsats är att undersöka hur exiljournalisterna upplever sin roll i 

samhället och hur förhållandet till regimen ser ut. Vi vill se hur situationen skiljer sig före och 

efter 2011 och om det finns betydande skillnader för det journalistiska arbetet med att verka 

inifrån Burma jämfört med i exil. Vi ämnar undersöka hur journalisterna förhåller sig till den 

mediala utvecklingen, begreppet demokrati och mediers roll i en sådan. För att uppfylla 

studiens syfte har vi formulerat fyra frågeställningar. Av dessa berör de tre första hur 

informanterna upplever och beskriver situationen i Burma medan den fjärde frågan är mer 

demokratiteoretiskt grundad. 

 

3.	  	  	  	  	  FRÅGESTÄLLNINGAR 

Hur	  upplever	  exiljournalisterna	  sin	  roll	  i	  den	  pågående	  demokratiseringsprocessen? 

Frågan syftar till att redogöra för hur journalisterna ser på media som en institution i samhället 

och mediernas funktion i en demokrati. 

               

Hur	  ser	  förhållandet	  mellan	  exiljournalisterna	  och	  regimen	  ut? 

Frågan syftar till att blottlägga journalisternas förhållningssätt till militärregimen, eventuell 

censur/självcensur och yttrandefrihet. 

  
Finns	  det	  skillnader	  mellan	  att	  jobba	  inifrån	  Burma	  eller	  i	  exil	  som	  påverkar	  rapporteringen? 

Frågan syftar till att belysa eventuella skillnader inom det dagliga arbetet och 

nyhetsvärderingen samt tekniska och praktiska fördelar och hinder. 

  
Hur	  kan	  de	  studerade	  mediernas	  roll	  förstås	  i	  förhållande	  till	  McQuails	  (2003)	  teori 

om	  ”demokratiskt	  deltagande	  medier”? 

Vi vill här undersöka hur exilmedierna kan främja den demokratiska utvecklingen genom bl.a. 

medborgarjournalistik och politisk påverkan. Se vidare avsnitt 7.3.2.  
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4.	  	  	  	  	  MATERIAL	  OCH	  AVGRÄNSNING 

Undersökningen utgår från tio djupintervjuer med nyhetsreportrar och redaktörer från 

medieorganisationerna The Democratic Voice of Burma (DVB), The Irrawaddy och The Shan 

Herald Agency For News (S.H.A.N.). DVB och The Irrawaddy är de största och mest 

inflytelserika burmesiska exilmedierna, både internationellt och lokalt. DVB producerar TV, 

radio och webbnyheter. The Irrawaddy (tidigare papperstidning) är en Internetbaserad 

nyhetstidning. S.H.A.N. är en minoritetsmedieorganisation som numera också bara finns online. 

Tidsmässigt fokuserar vi på att undersöka hur journalisterna upplever 

mediesituationens utveckling sedan mitten av 2011. Vi begränsar oss till tio intervjuer på grund 

av tillgänglighet – antalet journalister på plats som talar engelska var begränsat – samt att de 

svar vi fick var så pass liknande att vi fick ut mer av att låta varje intervju ta mer tid, än att 

genomföra ett större antal kortare intervjuer. 

  
5.	  	  BAKGRUND 

Idag har Burma på papperet en civil regering, men president Thein Sein är pensionerad general 

och 26 av 30 ministrar i regeringen har en bakgrund inom militären. Den före detta juntaledaren 

Than Shwe spelar fortfarande en nyckelroll bakom kulisserna (Bengtsson 2011:26).    

  
5.1	  Landet	  Burma 

Burma heter officiellt Republiken Unionen Myanmar och är till ytan ett av de största länderna i 

Asien. Det gränsar till Bangladesh och Indien i väst, Kina i norr, Laos i öst och Thailand i söder. 

Sedan 2005 är Naypyidaw huvudstad istället för Rangoon, som dock är landets folkrikaste stad 

och av många fortfarande betraktas som huvudstaden. Folkmängden beräknas vara 60,6 

miljoner (2012), dock är siffran svår att veta exakt då befolkningsstatistiken i Burma är opålitlig 

och folkräkningar genomförs extremt sällan (Brooten 2006:355). Det officiella språket är 

burmesiska och befolkningen benämns som burmeser, varav 89,2 procent uppskattas vara 

buddhister, 5 procent kristna och 3,8 procent muslimer. 
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5.1.1	  Namnet	  Burma 

Den 2 juli 1989 ändrade militärjuntan landets namn från The Union of Burma till The Union of 

Myanmar. Namnet Burma infördes under den brittiska kolonialtiden och härstammar från 

landets största etniska folkgrupp burman. Namnbytet har inte accepterats av landets politiska 

opposition. Trots att den internationella benämningen på landet skiljer sig åt har de flesta länder 

samt FN accepterat namnet Myanmar (Steinberg 2010:20). Eftersom journalisterna vi intervjuat 

använder namnet Burma, gör även vi det i den här uppsatsen.   

  
5.1.2	  Etniska	  grupper	  och	  begrepp 

I Burma utkämpas fortfarande världens längst pågående inbördeskrig. Till följd av den 

dramatiska historien är relationerna mellan de olika etniska grupperna komplicerade både 

politiskt, socialt och kulturellt. Några av folkslagen är shan, karen, arakaneser, kachin, naga, 

chin, mon, karenni, rohingya, och den största gruppen, burmaner (Bengtsson 2011:15). Många 

av dessa etniciteter har historiskt kämpat för självständighet och gör så fortfarande. Att så 

många språk, kulturer och livsstilar överlevt ända till idag har stärkt många minoritetsfolks tro 

på sin historiska självständighet (Smith 1993:39). 

Ordet ‘burman’ är beteckningen på en etnisk grupp, medan ‘burmes’ står för 

nationaliteten. En shan kan alltså vara burmesisk medborgare (ibid:29). Burmanerna utgör ca 

60% av befolkningen. 

  
5.2	  Historisk	  bakgrund 

Burma var länge en brittisk koloni. Storbritanniens försök att ena landet genom att 

“burmanisera“ (få att tillhöra folkgruppen burman) alla etniska minoriteter resulterade i 

motsättningar mellan de många grupperna, vilka än idag befinner sig i väpnade konflikter 

sinsemellan. 1948 blev Burma en självständig republik, men när generalen Ne Win tog makten 

1962 var det början på ett nästan 50 år långt militärstyre. Militären hade redan innan skaffat sig 

stort inflytande över samhället och ägde bland annat delar av näringslivet, radio och tidningar. 

När juntan tog makten stängde de gränserna mot omvärlden och hade som mål att fortsätta på 

Storbritanniens linje och burmanisera landet, vilket ytterligare spädde på de etniska konflikterna. 

Isoleringen kombinerat med inbördeskriget gjorde att det tidigare så välutvecklade Burma i 
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mitten av 1980-talet deklarerades som ett av världens fattigaste länder av FN (Bengtsson 

2011:10-11). 

Militärjuntans styre karakteriserades av hård mediekontroll, censur och 

självcensur. Under Ne Wins tid vid makten fängslades många nyhetsredaktörer och journalister. 

Samtidigt grundade regimen statligt kontrollerade dagstidningar och stiftade den medielag som 

fortfarande är gällande i Burma, Printers and Publishers Registration Law, vilken sedan dess 

har varit militärens grundläggande vapen för censur och kontroll av informationsspridning. På 

bara några år hade landets tidigare blomstrande medielandskap raserats och 1988 fanns enbart 

sex av de 30 dagstidningar som existerade innan militärkuppen kvar. De tidningar som lyckats 

överleva var alla i spillror och kontrollerades i det närmaste totalt av Ne Win och hans politiska 

parti, The Burma Socialist Programme Party. Tidningarnas innehåll var främst ideologisk 

propaganda och landets etniska minoriteter fick inget utrymme, medierna användes som en del 

av burmaniseringen av samhället (Brooten 2013:687). 

       Missnöjet över Ne Wins styre resulterade i demonstrationer i Rangoon som kom 

att kallas studentupproret 1988. Under demonstrationerna upplevde Burma ett uppehåll från 

censuren. Många tidningar och andra publikationer med satiriskt innehåll riktat mot Ne Win 

och regimen uppstod. Men senare på hösten genomfördes en ny militärkupp och den tillfälliga 

friheten tog slut. Många skribenter, journalister och studenter arresterades, trakasserades och 

tvingades fly till gränsområden eller grannländer. Det var här, ur studenternas vilja till 

förändring, som de burmesiska exilmedierna föddes (ibid:688), både DVB och The Irrawaddy 

formades av studenter i gränsen mot Thailand och var från början aktivistmedier i opposition 

till militären. Trots massiva uppror nådde knapphändigt med information ut till omvärldens 

medier (Bengtsson 2011).    

Bränslepriserna som plötsligt sköt i höjden ledde 2007 till vad som kom att kallas 

saffransupproret. Vad som började med små grupperingar av demonstrationer kom inom några 

dagar att växa till flera hundra. För att ta kontroll över protesterna fängslades demonstranterna. 

Det blev startskottet för munkarna att ta ledningen över upproret och inom några veckor 

demonstrerade flera hundra tusen burmeser på Rangoons gator. Den avgörande skillnaden 

mellan protesterna 1988 och 2007 var de videos och bilder som publicerades på Youtube och 

väckte omvärldens intresse för demokratiprotesterna i landet (ibid). 
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5.2.1	  Aung	  San	  Suu	  Kyi,	  valen	  1990	  och	  2010 

Aung San Suu Kyi, dotter till grundaren av den burmesiska självständighetsrörelsen 1948, har 

både i Burma och internationellt blivit en symbol för landets demokratirörelse. 1988 tog hon 

rollen som ledare för proteströrelsen som språkrör för oppositionspartiet National League for 

Democracy (NLD). Partiets popularitet och stöd från alla delstater och etniska grupperingar 

ledde till att hon 1989 arresterades av militären för försök till att förstöra militärens 

sammanhållning. Förutom två korta perioder i frihet har Aung San Suu Kyi suttit i husarrest 

fram till hennes senaste frigivning i november 2010 (Steinberg 2010:88).    

Juntan riggade 1990 ett val för att få tyst på de eskalerande demonstrationerna. 

Aung San Suu Kyi hade redan placerats i husarrest men partiet NLD vann 59 procent av 

rösterna och 81 procent av platserna i parlamentet. Trots den storslagna vinsten erkändes valet 

aldrig av militären och NLD fick inget mandat i parlamentet (ibid:90). 

Vid valet 2010 infördes en ny vallag som stipulerade att tidigare straffade 

personer inte fick ställa upp, vilket hindrade Aung San Suu Kyi från att kandidera. Lagen gällde 

även medlemmar i beväpnade grupper, vilket uteslöt många etniska minoriteter. Efter att ha valt 

mellan att ställa upp utan Suu Kyi eller att bojkotta valet, valde NLD det senare. En 

utbrytargrupp från NLD skapade då partiet National Democratic Front (NDF), men valet var 

riggat och resultatet blev 80% av rösterna till militärens nyskapade parti United Solidarity and 

Development Party (USDP) och 1,6% till NDF (Bengtsson 2011:21-24). 

 

5.3	  Mediesituationen	  idag 

Burma har fler än 300 nyhetstidningar, varav cirka 100 är baserade i eller runt Rangoon. 

Regeringen har nu (15/4 2013) tillåtit 16 nya privatägda tidningar (medievarlden.se). Ett stort 

problem för medierna är frånvaron av tillförlitlig information om det etniska våldet som pågår i 

främst Arakan- och Kachinprovinserna. Trots att de flesta exilmedierna har öppnat kontor och 

börjat arbeta inne i Burma, har de flesta kvar sina redaktioner i Chiang Mai i väntan på att se 

hur mediesituationen utvecklas. 

Reportrar Utan Gränser tar i sin rapport “Burmese Media Spring” (dec. 2012) upp 

Burmas mediesituation idag. Landets privatägda medier speglar landets politiska, ekonomiska, 

etniska och religiösa mångfald. Förenade av sina motgångar har de olika medierna börjat visa 

mer av sina respektive politiska tendenser sedan Thein Seins civila regering tillträdde. Men bara 
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25% av nyhetstidningarna är självständiga, medan 75% är knutna till militären på olika sätt. 

Både för medier som drivs av före detta regimanställda och för medier som ägs av personer 

med vänskapsanknytning till dem – ”cronies” – skulle en medieliberalisering och etableringen 

av en formell medielag innebära ett slut på de privilegier och fördelar de haft fram tills nu. De 

flesta journalister är överens om att ”cronies” måste distansera sig från regeringen för att kunna 

garantera att medierna de äger står fria från påverkan och skaffa sig trovärdighet i omvärldens 

ögon (reportrarutangranser.se). 

  

5.3.1	  Medielagen 

Den 20 augusti 2012 togs förhandscensuren officiellt bort i Burma. Men trots att journalistiskt 

material inte längre behöver kontrolleras av censurmyndigheten, Press Scrutiny and 

Registration Division (PSRD), är presslagen från 1962 fortfarande i verkan och myndigheten 

har stor inverkan på mediernas innehåll. Det är PSRD som tilldelar medier den licens som lagen 

kräver för att de ska kunna registrera sig och publicera journalistiskt material i Burma. De har 

makt att när som helst dra tillbaka tillståndet om någon medieorganisation publicerar ”förbjudet” 

material, vilket definieras i 16 riktlinjer som skickades ut till de privatägda medierna samma 

dag som förhandscensuren officiellt togs bort. Några av riktlinjerna innebär att inte skriva om 

regimen på ett negativt sätt, inte skriva om något som kan sabotera för landets internationella 

relationer, inte nämna korruption eller illegal drogproduktion och att inte skriva förolämpande 

om regimens ekonomiska policy (Se bilaga 3). 

                   Alla journalister vi intervjuat väntar i nuläget (8/5 2013) på att förhandlingar om 

en mediereform ska bli klara. Regimen har lovat att komma med ett lagförslag, men ingen vet 

när eller vad det kommer att innebära. I väntan är det officiellt sett presslagen från 1962 som 

gäller. Det innebär att även om regimen har tagit bort censuren, kan man juridiskt sett bli åtalad 

enligt den gamla lagen, som efter upproren 1988 orsakade fängslandet av många journalister, 

aktivister och regimkritiker. Enligt Reportrar Utan Gränser åtalade regimen så sent som under 

mitten av 2012 flera journalister, som för att visa att de fortfarande har makt och att friheten 

fortfarande har sina gränser (2012:17). 
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5.4	  Exilmedier 

Det finns enligt Brooten två kategorier av oppositionsmedia i Burma. Den första är de 

välfinansierade och väletablerade, alltmer professionella medierna utan etnisk tillhörighet. 

Denna kategori rapporterar nyheter om alla grupper i det burmesiska samhället samt viktiga 

internationella händelser. Till denna kategori räknas enligt Brooten DVB och The Irrawaddy 

(2012:362). Den andra kategorin beskriver oppositionsmedia som identifierar sig med etniska 

nationaliteter, så kallad minoritetsmedia (ethnic media). Den produceras främst från 

gränsområden i Burma eller av exilgrupper i Thailand och på andra platser utanför Burma. 

Minoritetsmedierna har i många fall utvecklats från grupper som producerade nyhetsbrev för att 

rapportera om militärens övergrepp till sitt folk, på sitt språk (ibid). Hit räknas S.H.A.N. som 

grundades för att vinna självständighet, inte för att verka allmänt journalistiskt eller i ett 

demokratiserande syfte. 

 

6.	  	  TIDIGARE	  FORSKNING 

Medieforskning om Burma är väldigt begränsad, och medieutvecklingen som tog fart 2011 är 

pågående och väldigt färsk. Det finns främst en forskare, Lisa Brooten, som under 2000-talet 

har studerat mediesituationen och utvecklingen i Burma. Framförallt i två artiklar diskuterar 

hon det som är relevant för oss; situationen för exilmedier och minoritetsmedier. 

  

6.1	  Artiklar 

6.1.1	  	  Politiskt	  våld	  och	  journalistik	  i	  en	  multietnisk	  stat	   

Brooten undersöker i artikeln “Political Violence and Journalism in a Multiethnic State” hur 

politiskt våld kan påverka journalistiken i det multietniska landet Burma. Studien fokuserar på 

situationen för burmesiska exiljournalister bosatta i Thailand. Brooten tar upp debatten om 

medias roll under politiskt våld, som väcker frågan huruvida journalister bör fokusera på 

objektiv nyhetsförmedling, eller förmedla information i syfte att lösa konflikten. Hon anser att 

det är ett växande problem att man ofta antar att journalister står utanför det egna samhället i 

konflikt, i synnerhet eftersom hjälporganisationer ger mer bistånd för medieutveckling och 

journalistisk utbildning i konfliktdrabbade områden. Brooten påpekar att det ökade utländska 

biståndet påverkar journalisterna att vilja skapa ett ramverk med riktlinjer för det dagliga 
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arbetet, vilket uppmärksammar den dominerande västerländska synen på media som ”objektiv” 

nyhetsförmedlare. Lisa Brootens slutsats är att den västerländska synen på begrepp som 

självständighet och censur indikerar ett behov av en mer komplex modell för att anpassa 

medieutvecklingen efter den politiska situationen i just Burma (Brooten 2006).    

  
6.1.2	  Problemet	  med	  diskursen	  för	  mänskliga	  rättigheter 

I artikeln “The Problem with Human Rights Discourse and ‘Freedom’ Indicators: The Case of 

Burma/Myanmar Media”, går Brooten igenom vad hon tycker är otillräckligheten i Freedom 

House’s ofta använda index för att mäta graden av demokratisk utveckling under två decennier 

av burmesisk medieutveckling. Hon tar även upp den globalt dominerande diskursen för 

mänskliga rättigheter. Hennes studie baseras på mer än 15 års forskning och intervjuer med fler 

än 70 burmesiska journalister och aktivister av olika etnicitet, samt analyser av rapporter från 

Freedom House. Brootens slutsats är att de mest citerade källorna för att värdera 

demokratisering ofta undervärderar graden av demokratisk utveckling och förändring. Deras 

fokus på staten som helhet gör dem blinda för vilken påverkan exilmedier har, och de tar inte 

med i beräkningen de funktioner medier kan ha utöver informationsspridning. Detta är en fara 

enligt Brooten, i synnerhet med tanke på behovet av etnisk försoning i Burma och den 

nuvarande jakten på finansiärer för medieutvecklingsprojekt (Brooten 2013). 

  

7.	  	  TEORETISK	  RAM 

Det politiska landskapet och mediernas villkor förändras otroligt snabbt i Burma, och 

mediesituationen är mycket sparsamt utforskad. Därför baseras undersökningens teoretiska ram 

på teorier om demokrati, det offentliga rummet, mediers roll i underutvecklade länder, länder 

under samhällsförändring och alternativa medieformer. Det är även viktigt att tänka på att de 

flesta akademiska teorier är anpassade för den anglo-amerikanska världen, varför vi måste anta 

ett så öppet förhållningssätt som möjligt för att kunna analysera Burma utifrån landets egen 

situation och egna förutsättningar. 

  
7.1	  Mediestudier	  ur	  ett	  icke-‐västerländskt	  perspektiv 

Curran & Park beskriver i “De-Westernizing Media Studies” alternativa synsätt för att förstå 

mediesystem och samhällen, ur ett icke-västerländskt perspektiv. De menar att man bör titta 
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närmare på de nationella faktorerna och kontexterna vid analys av mediesituationer, istället för 

att enbart fokusera på globaliseringen. Det är kulturer, språk, traditioner och olika sociala 

relationer som formar ett lands mediesystem, vilka i sin tur regleras av nationella lagar och 

licenssystem. Ingen media står således fri från den miljö den uppkommit i. För att förstå 

Burmas komplexa medielandskap och kultur är det nödvändigt att vi studerar exilmedierna ur 

landets egen historia och kontext (Curran & Park 2000). 

	   
7.2	  Media	  och	  demokrati 

7.2.1	  Demokratidefinition 

Begreppet demokrati behöver nödvändigtvis inte ha samma innebörd för oss som för de 

journalister vi intervjuat. Vi utgår ifrån Nationalencyklopedins definition av begreppet. 

  
”Demokrati betyder bokstavligen folkmakt eller folkstyre. Härom råder enighet. Däremot kan 

åsikterna bryta sig om hur man skall definiera det styrande folket och om vilka förutsättningar som 

måste uppfyllas för att folket skall kunna förverkliga sin rätt att styra” (Nationalencyklopedin Bd 4, 

1991). 

	   

7.2.2	  Mediernas	  roll 

Medieforskningen är enig om journalistikens betydelse för moderna demokratier. Enligt 

Michael Schudson spelar journalistiken en avgörande roll för att ett samhälle ska klassas som 

en demokrati. Men en fri journalistik innebär inte nödvändigtvis ett demokratiskt samhälle då 

journalistik existerar och länge har existerat utanför demokratier: 

  
’Democracy does not necessarily produce journalism, nor does journalism necessarily produce democracy... Where 

there is democracy, however, or where there are forces prepared to bring it about, journalism can provide a number 

of different services to help establish or sustain representative government.’ 
(Schudson 2012:12) 

  
Liksom Schudson menar Nord & Strömbäck (2008) att det krävs att det existerar en plattform 

för debatt och en ömsesidig informationsförmedling för att ett samhälle ska kunna anses som 

demokratiskt. Som medborgare har vi rätt till nödvändig och tillförlitlig information för att 

kunna fatta beslut om aktuella samhällsskeenden och vara delaktiga i den politiska debatten. 
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Dessutom behöver regeringen och politikerna i sin tur ta del av medborgarnas åsikter och 

värderingar för att ha möjlighet att fatta demokratiska beslut. Mediernas roll är således en 

tvåvägskommunikation mellan politikerna och medborgarna. Informationsutbytet och 

förmedlingen ska också vara så offentlig och tillgänglig för så många som möjligt för att 

debatten och dialogen ska vara så nyanserad och spegla så stor del av medborgarnas åsikter som 

möjligt. 

Att medierna ska ha den här funktionen är en av de grundläggande 

demokratiprinciperna. Genom att sprida nyheter, granska makthavare och verka som plattform 

för dialog och debatt ska medierna upprätthålla och bidra till en levande åsiktsbildning och 

demokrati. Eftersom det är journalistikens roll att förmedla viktig samhällsinformation och 

nyheter till medborgarna är journalistikens syfte att se till att medierna lever upp till de 

principer som krävs för att upprätthålla en fungerande demokrati (ibid:18-19). 

I vår studie kommer vi att utgå från dessa principer för journalistikens roll, men 

eftersom mediesituationen i Burma inte uppfyller vad som krävs för en demokrati krävs det att 

vi applicerar teorier anpassade för medier i länder under samhällsförändring. 

	   

7.2.3	  Det	  offentliga	  rummet 

Vad gäller det offentliga rummet utgår vi ifrån Nancy Frasers (1990) kritiska analys av Jürgen 

Habermas klassiska teori om the public sphere, vilket enligt honom är en arena där medborgare 

i ett samhälle kan interagera och diskutera frågor de berörs av. Enligt Fraser är det offentliga 

rummet en förutsättning för demokratisk politik, men Habermas definition av begreppet är en 

utopi. Fraser anser att Habermas version av det offentliga rummet aldrig fungerat i verkliga 

livet, att han missuppfattat hur ett offentligt samtal fungerar och att modellen inte räcker till för 

att anpassa för länder som är på väg ur en diktatur eller totalitär regim. Ett av de största 

problemen är att Habermas bortser från parters statusskillnader i samhället; han ansåg att det 

bara är att bortse från dessa, medan Fraser menar att det inte skulle räcka, utan att det skulle 

krävas att alla faktiskt har samma sociala och ekonomiska status. Det är detta som enligt Fraser 

är det utopiska i Habermas offentlighet. Han idealiserade ett enda offentligt samtal och bortsåg 

från de alternativa offentligheter som kan finnas vid sidan av det dominerande. Fraser erbjuder 

en uppdaterad variant av Habermas syn, som enligt henne kan tillämpas bättre på nuvarande 

demokratier samt skapa bättre ideal för blivande demokratiska samhällen (ibid:77). Hon anser 
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att det i dagens samhälle alltid finns ett flertal alternativa offentligheter, för grupper med olika 

status i samhället, och att det är bra för mångfalden i samhället att dessa grupper får interagera 

och konkurrera med varandra (ibid:66). 

 De flesta medier i Burma ägs av staten eller före detta militärmedlemmar och har 

en historia av hård kontroll och censur. Därför ser vi det som att de exilmedier i Thailand som 

vi undersökt skapar alternativa offentligheter för samhällsdebatt och interaktion, där det finns 

utrymme för kritik av regimen och en frizon från självcensur eller oro över repressalier. 

 

7.2.4	  Objektivitetsidealet	  och	  censur   

Det så kallade objektivitetsidealet är väletablerat i västerländska mediekulturer där objektiv 

journalistik anses bygga på nyckelord som transparens, neutralitet och opartiskhet. Objektiv 

nyhetsrapportering ses som en grundpelare i demokratiska stater och markerar gränsen för vad 

som anses vara god journalistik och inte. Men länders politiska struktur kan dock påverka 

möjligheten att uppnå objektiv rapportering (Allen 2010). 

Wilson urskiljer två typer av censur: censur och självcensur. Begreppet censur 

innebär att redaktionellt material utesluts från publicering på grund av (fritt översatt) “skäl som 

ligger utanför det normala hantverket för självständigt skrivande”. Wilson menar att det finns 

etiska riktlinjer för vad som räknas till god journalistik, till exempel att noga överväga 

publicering av känslig information som exempelvis bilder på misstänkta mördare. Den typen av 

censur kan verka inskränkande på yttrandefriheten men är accepterad och omdiskuterad. Stater 

som däremot hindrar journalister från att samla in information som är i allmänhetens intresse 

betraktas som censur. Wilson betonar att stater snarare än att använda pekpinnar använder sig 

av dolda och lömska metoder for att styra det mediala innehållet (1996:207).  

  Självcensur beskriver Wilson som den typen av censur som uppstår automatiskt 

bland journalister på redaktionen. Självcensur innebär ett övervägande av att utesluta vissa 

typer av politiskt medieinnehåll. Wilson hävdar att självcensur bygger på att journalister och 

redaktörer tidigare upplevt repressalier av tidigare publicerat material, så rädslan för 

påtryckningar eller negativa konsekvenser får dem att avstå från att publicera känsligt material 

(ibid:207-210).      
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7.3	  Medier	  under	  samhällsförändring 

7.3.1	  De	  fyra	  Pressteorierna 

Det är sedan 1950-talet fyra teorier som har dominerat jämförande mediestudier; den fria, den 

totalitära, den socialt ansvarstagande och den sovjet-kommunistiska modellen. Gemensamt för 

dessa teorier är att alla utgår från att mediestrukturer formas i förhållande till samhällets 

politiska miljö. Användningen av dessa teorier har kritiserats av många medieforskare, bland 

annat Denis McQuail (2003) som formulerat en femte normativ teori för att jämföra 

mediesystem; teorin om medier som demokratiskt deltagande (The Democratic-participant 

Theory). McQuail menar att de fyra dominerande pressteorierna är otillräckliga och icke 

applicerbara vid andra verkligheter och modeller. 

  
7.3.2	  Teorin	  om	  medier	  som	  demokratiskt	  deltagande 

McQuail (2003) beskriver mediers roll i länder som genomgår samhällsförändringar som en 

viktig institution för att ena medborgare och främja en demokratisk utveckling. Eftersom syftet 

med vår studie är att undersöka hur exiljournalistiken i Burma påverkar landets demokratiska 

utveckling har vi valt att fokusera på teorier som belyser just detta område. McQuail betonar 

också mediernas uppgift att utbilda befolkningen om demokratiska värderingar samt att fungera 

som gatekeeper och övervaka politiska val. 

Kärnan i teorin är medborgarnas deltagande. Medborgarjournalistik syftar till att 

ge medborgarna de nyheter och den information de behöver och har rätt till för att kunna bilda 

sig en uppfattning om aktuella samhällsskeenden och makthavarnas åsikter och avsikter för att 

ha möjlighet att delta i debatten och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor. 

McQuail’s teori betonar hur alternativa medier kan uttrycka och belysa 

befolkningens åsikter och behov. Teorin ifrågasätter dominansen av statligt kontrollerade 

mediemonopol och betonar befolkningens rätt till källkritisk och tillförlitlig nyhetsförmedling 

på lokalnivå. Teorin stödjer också rätten till att ifrågasätta och bemöta den information som 

medierna publicerar. Vi ämnar med hjälp av denna teori studera situationen för journalister som 

sedan 10 år tillbaka tvingats fly landet och verka i exil på grund av den statliga 

mediedominansen som nu tycks öppna en dörr mot större mediefrihet. 

McQuail belyser istället för statligt kontrollerade medier vikten av horisontell 

kommunikation och förespråkar engagerade medier som kopplar samman sändare och 
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mottagare. För att sammanlänka dessa och skapa interaktion betonar teorin vikten av ny 

teknologi som ett viktigt redskap. Enligt McQuail kan teorin med fördel användas till olika 

typer av småskaliga medier så som piratradio och alternativ media. 

De personer som vi har intervjuat jobbar med vad som kan klassas som både 

alternativ media och piratradio. En redaktion sänder fortfarande sina radionyheter genom 

olaglig kortvågsradio från Chiang Mai, via Tyskland, medan TV-nyheterna och de digitala 

tidningarna bara sedan nyligen (våren 2013) har laglig rätt att publicera nyheter från Burma. 

Teorin lämpar sig väl för vårt syfte eftersom den med fördel appliceras på icke-kommersiella 

medier som är hängivna sin sak, liksom de medier som ligger till grund för vår undersökning. 

De burmesiska exilmedierna har från början växt fram ur regimkritiska aktiviströrelser som 

kämpat för demokratiska och mänskliga rättigheter i Burma. 

	   
7.5	  Alternativa	  medier  
7.5.1	  Definition 

Alternativa medier – även kallat medborgar-, aktivist- eller independentmedier – har vuxit 

lavinartat de senaste åren tack vare den tekniska utvecklingen och Internets spridning. Coyer, 

Dowmunt och Fountain definierar i The Alternative Media Handbook (2007) alternativa medier 

som medier i mindre skala, som är tillgänglig för fler, bygger på deltagande, och mindre styrd 

av byråkrati och kommersiella intressen än mainstreammedia, samt ofta i opposition till denna. 

Till denna genre kan man räkna bloggar, videobloggar, fanzines (fan-magazines), grafitti, 

mobilbilder som publiceras på sociala medier, studentradio o.s.v. I boken använder de sig av 

begreppet för att beteckna media som produceras av de socialt, kulturellt och politiskt 

exkluderade (2007:1-5). Chris Attons definition av alternativa medier lyder: 

  
’a range of media projects, interventions and networks that work against, or seek to develop different forms of, the 

dominant, expected (and broadly accepted) ways of ”doing” media’ 
(ibid:3). 

  
Alternativa mediers roll är alltså att sprida material som skiljer sig från vad som återfinns i 

dominerande medier, och att producera detta på ett sätt som är mer demokratiskt och 

deltagande, ”organiserat horisontellt snarare än hierarkiskt”. En viktig poäng är också att vad 
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som räknas som alternativt under en viss tid eller i en speciell kontext, inte behöver vara det i 

en annan (ibid:4-5). 

  

7.5.2	  Exilmedier	  som	  alternativa	  medier 

Skillnaden mellan alternativa medier och radikalmedier är enligt författarna att den senare har 

ett uttalat subjektivt ställningstagande politiskt sett och har sina rötter i sociala rörelser av olika 

slag. Amatörjournalistik som begrepp handlar om journalistiska amatörer som rapporterar från 

fronten och från insidan av de rörelser och det liv som de själva är en del av, eller aktivister som 

journalister eller vice versa (ibid:65-75). Det här passar in i vår forskning eftersom DVB och 

The Irrawaddy båda startade som oppositionell aktivistmedia som tvingades i landsflykt på 

grund av sin kritik mot den burmesiska militärjuntan. S.H.A.N. startades i syftet att 

åstadkomma självständighet för en etnisk minoritet. De som startade upp medierna är heller inte 

journalister från början utan var studenter som deltog i upproren 1988 och hamnade på 

journalistbanan i och med sin vilja att uppmärksamma militärens övergrepp. Idag har DVB och 

The Irrawaddy ändrat riktning och har som mål att vara objektiva och leverera sanna nyheter, 

inspirerade av public service. 

Man bör även ta upp begreppet medborgarjournalistik som innebär att 

medborgarna är medskapare av nyheterna både genom insamling av material, rapportering, 

analys och spridning (ibid:70). Det passar i hög grad in här eftersom DVB till stor del har 

publiken som källor, genom en mailadress dit vem som helst kan skicka tips om 

nyhetshändelser i Burma. Just eftersom redaktionen i Chiang Mai inte har möjlighet att vara där 

nyheterna händer, är de beroende av att medborgarna bidrar. 

Alternativa medier skapar en samhörighet och solidaritet med likasinnade tittare, 

läsare och lyssnare. Som Nancy Fraser argumenterar bildar denna typ av medier en egen arena, 

som kontinuerligt interagerar med dominerande medier för att bilda en alternativ offentlighet, 

där medborgarna själva har möjlighet att nå ut med sitt budskap (ibid:47). 

Mainstream-TV tenderar att vara konservativ och inte erbjuda mycket utrymme 

för alternativa åsikter eller experiment. Men det finns undantag. Al Jazeera är ett exempel på 

alternativ media som i en kontext (media i Mellanöstern) är en fullt ”normal” TV-station, men 

ur ett annat perspektiv (västerländskt) ofta kritiserats för att sända budskap från terrorister 

(ibid:43). På samma sätt har DVB sänt TV-nyheter som av den burmesiska regimen beskyllts 
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för att vara lögner och uppvigling. I Burma har de fram tills nyligen varit olagliga, och eftersom 

de fortfarande är osäkra på regimens motiv sänder de via Chiang Mai. 

  
7.6	  Medier	  i	  utveckling	  och	  finansiering	   

7.6.1	  	  Medier	  under	  samhällsutveckling 

McQuail’s teori om medier under samhällsutveckling (Development Theory of The Press) 

fokuserar på länder som genomgår en utveckling från underutveckling eller kolonisering till 

högre standard och större frihet för medborgarna. Teorin betonar den ekonomiska 

problematiken som kan uppstå då utvecklingsländer ofta saknar pengar och infrastruktur för att 

bygga upp fungerande medier (2003:155).  Detta kan således leda till att medier i 

utvecklingsländer blir beroende av investerare och bidragsgivare, privata eller statliga, vilket 

kan hota den journalistiska friheten då medierna är ekonomiskt beroende av sina finansiärer. 

 
’In the circumstances it may be legitimate for government to allocate resources selectively and to restrict 

journalistic freedom in some ways. Social responsibility comes before media rights and freedom’ 

(McQuail, 2003:155). 

Mainstreammedier över hela världen är under stor ekonomisk press och drivs alltmer av 

kommersialism, med målet att leverera en publik till annonsörerna och själva gå med vinst, 

medan de alternativa medierna finns till för att ge sin publik sann och relevant information, som 

en samhällsservice. Men även om den typen av medier inte har ekonomisk vinst som 

huvudsyfte hotas även de av den globala ekonomin, eftersom många är beroende av sponsorer 

och donatorer. Detta kan också hota innehållet, om journalistiken övergår till att vilja 

tillfredsställa sina sponsorer istället för att göra innehåll för sin publik. McQuail menar att det 

under vissa omständigheter är godtagbart för medierna att acceptera ett beroende av 

investerarna eller ägarna som i viss mån kan begränsa den journalistiska friheten. Det är 

viktigare att medierna är lojala mot samhället och inte främst prioriterar sina egna rättigheter. 

De medier som journalisterna vi intervjuat jobbar för är icke-kommersiella organisationer som 

är beroende av sina bidragsgivare, vilka består av internationella hjälporganisationer, stater och 

privata donatorer. Under åren i exil har bidragsgivarna gjort det möjligt för medierna att växa. 

Nu när redaktionerna väntar på att få lagliga sändningstillstånd inne i Burma och möjligheten 
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finns att de inte längre behöver klassas som exilmedier, är den framtida finansieringen en viktig 

fråga, då många bidragsgivare slopat eller minskat sina bidrag. 

 

7.7	  Tillämpning	  av	  teorierna 

I den här studien betraktar vi exilmedierna DVB, The Irrawaddy och S.H.A.N. som alternativa 

medier som möjligtvis kan ha en demokratiserande funktion i Burma på så sätt som beskrivs i 

McQuail’s teori om medier som demokratiskt deltagande. Men det finns problem på vägen. 

Finansieringen betraktar vi med stöd av McQuail’s teori om medier under samhällsutveckling 

och alternativ media som ett potentiellt hot mot mediernas objektivitet och självständighet 

under utvecklingsprocessen.    

Studien utgår från att en fri media är en av de grundläggande 

demokratiprinciperna som bland annat Nord & Strömbäck betonar. Vi betraktar exilmediernas 

roll i det offentliga rummet i enlighet med Nancy Fraser som en plattform där alternativa 

grupper kan skapa sin egen offentlighet för att förmedla alternativa perspektiv på verkligheten. 

När vi tillämpar teorierna utgår vi i enlighet med Curran & Park’s teori om medier ur ett icke-

västerländskt perspektiv från att exilmedierna förändras och utvecklas parallellt med 

samhällsutvecklingen, men inom sin egen sfär, för att hitta och säkra sin nya roll som lagliga 

medier i ett blivande demokratiskt samhälle.  

  
8.	  	   METOD 

  

8.1	  Kvalitativ	  forskning 

Eftersom syftet med studien är att undersöka hur burmesiska exiljournalister upplever sin 

journalistiska situation baseras undersökningen på kvalitativa intervjuer då den kvalitativa 

forskningsintervjun syftar till att förstå, tolka och beskriva intervjupersonernas upplevelser och 

livsvärld (Kvale 1997:32).   

  

8.2	  Semistrukturerade	  intervjuer 

Undersökningen baseras på semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi som forskare har 

preciserat ett antal frågeområden/ämnen som vi ville beröra vid varje intervju. Fördelen med 

semistrukturerade intervjuer enligt Kvale är att man har frihet att gå ifrån frågornas följd eller 



 22	  

form för att följa upp den intervjuades svar och beskrivelser (ibid:117). Det innebär att 

intervjun på många sätt fortlöper som ett vanligt samtal trots att det finns ett specifikt syfte och 

struktur som karakteriseras av en systematisk form av utfrågning (ibid:125). 

Vi har genomfört tio intervjuer med burmesiska exiljournalister bosatta i Chiang 

Mai, Thailand. Vi anade tidigt ett mönster i intervjupersonernas svar, och tycker därför att tio 

intervjuer ger hög validitet. 

I nästan alla intervjuer har vi haft möjlighet att styra intervjuns längd som har 

varierat från 30 till 60 minuter beroende på journalisternas svar. Överlag har de intervjuer som 

vi genomfört med journalister med lång erfarenhet eller med framträdande roller pågått längre 

av naturliga skäl, såsom fler följdfrågor och mer detaljerade svar. De erfarna journalisterna 

hade också mer åsikter om makroperspektivet; samhällsförändringarna, maktstrukturer och 

journalistikens utveckling i Burma. 

  
8.3	  Oplanerade	  observationer 

Planerade observationer hade troligtvis varit mycket givande för vår studie, men vi hade inte 

planerat att genomföra några eftersom morgonmöten och samtal förs på burmesiska. Men, när 

vi lärde känna journalisterna i Chiang Mai fick vi tillfälle att umgås i mer avslappnade och 

informella situationer, då vi fick ta del av ny information som dittills inte nämnts i intervjuerna. 

Till exempel fick vi insikt om strukturella problem på en redaktion, som uppstått i och med 

utvecklingen i Burma. Detta fick oss att ändra i intervjuguiden för att komma åt samma 

information även i intervjusituationen. De oplanerade observationerna gav oss större förståelse 

för exiljournalisternas situation, men vi använder inte informationen i analysen eftersom 

reliabiliteten inte kan anses vara tillräckligt hög. 

 

8.4	  Intervjuguide 

För en semistrukturerad intervju ska intervjuguiden innehålla en översikt över de ämnen man 

vill täcka och förslag till frågor (Kvale 1997:121). För att besvara alla frågeställningar delade vi 

upp guiden i kategorierna “öppningsfrågor”, “det journalistiska arbetet”, “demokrati” och 

“journalistiska problem”. Vår guide innehåller ett flertal frågor som vi försökt formulera så 

öppet som möjligt, för att vara säkra på att få så uttömmande svar som möjligt och för att låta 

informanterna prata fritt. Vi utformade frågorna så att vi kunde vara säkra på att få svar på alla 
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frågeställningar. Men vi märkte under intervjuandets gång att alla frågor inte behövde ställas 

eftersom informanterna ofta besvarade flera frågor samtidigt när vi lät dem prata vidare. Vi 

försökte även i formulerandet av frågor anta en naiv syn på ämnet för att inte ställa stängda 

frågor eller ha förutfattade meningar om svaren. 

Öppningsfrågorna är av personlig, ”ofarlig” karaktär och allmänt ställda för att 

få informanterna att komma igång, vilket även om alla är journalister och därför bekväma i 

intervjusituationen, visade sig effektivt då inte alla var lika bekväma med att prata engelska. Vi 

var intresserade av varför informanterna ville arbeta som journalister, och om det finns något 

speciellt tillfälle i karriären de verkligen minns som belönande. McQuails definition av 

alternativa medier som förmedlare av tillförlitliga nyheter på lokalnivå, och 

medborgarjournalistik som interaktion mellan medier och medborgare. 

Frågorna angående det journalistiska arbetet tog upp de praktiska delar som 

skulle kunna vara ett problem. Hur informanterna får tag på källor i Burma när de befinner sig i 

Thailand, vilka skillnader det innebär att arbeta i exil och på vilket sätt man kan använda sig av 

ny teknologi, liksom McQuail betonar vikten av nya teknologier för att sammanlänka medier 

och publiken. Vi gick även in på frågan om exilmedier som alternativa medier i bemärkelsen att 

de skapar ett alternativt offentligt rum i enlighet med Frasers teori. 

Först i delen om demokrati kom vi in på frågor som skulle kunna vara mer 

känsliga, och som kopplade tillbaka till Nord & Strömbäcks beskrivning av mediers funktion i 

en demokrati och McQuails syn på medier som gatekeeper och bevakare av politiken. Vi ville 

få reda på hur informanterna såg på begreppet demokrati, hur de uppfattar sin roll som 

journalister i demokratiseringsprocessen, hur avskaffandet av censur påverkat deras arbete och 

vad de anser om regeringens motiv. 

I det fjärde blocket med frågor kom vi in på frågan om självcensur, problem med 

att vara journalist i Burma, vilka hot det kan innebära och huruvida man oroar sig för 

repressalier eller efterhandscensur. Även frågan om finansiering, i enlighet med McQuails teori 

om problemet med att medier i länder under samhällsutveckling kan bli beroende av bidrag från 

donatorer och sponsorer vilket kan påverka journalistiken. 

Eftersom vi inte ville ”slösa” en värdefull intervjuperson på en testintervju, vilket 

Kvale rekommenderar för att testa sin intervjuguide, och inte heller kunde åka till Thailand för 

den sakens skull, blev de första intervjuerna lite mer trevande än de följande. Efter några 
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intervjuer ändrade vi i intervjuguiden eftersom vi märkte att vissa ord eller formuleringar kunde 

missuppfattas, samt att vi själva missuppfattat det faktum att en ny medielag är under 

förhandling och inte färdig än. Vi ändrade även i frågorna när vi intervjuade DVB:s 

chefredaktör eftersom vi ansåg det relevant med andra svar från honom än från reportrarna. 

Också när vi intervjuade personerna på S.H.A.N. ändrade vi några frågor, eftersom de har en 

annan inriktning än DVB och The Irrawaddy (se bilagor). 

  
8.5	  Urval	  och	  kontaktande	  av	  redaktioner 

Vi tog via mail kontakt med de två största och mest inflytelserika burmesiska exilredaktionerna 

DVB och The Irrawaddy. I Chiang Mai träffade vi redaktörerna och presenterade oss för 

redaktionerna, diskuterade studiens syfte och planerade in intervjuer. Vi efterfrågade att få 

intervjua journalister med olika roller på redaktionen, varefter redaktörerna valde ut lämpliga 

personer åt oss. En punkt som var avgörande var att de skulle kunna prata bra engelska. Vi 

anser urvalet vara representativt, även om könsfördelningen kunde varit jämnare. Dessvärre 

fanns det bara en kvinnlig reporter på plats som både talade engelska och jobbade med nyheter. 

Under vistelsen i Chiang Mai fick vi kontakt med minoritetstidningen S.H.A.N. 

Vi fick även en inbjudan till att intervjua Khin Maung Shwe på Burma News International 

(BNI), en paraplyorganisation för etniska minoritetsmedier i Burma som via sin hemsida 

(bnionline.net) distribuerar nyheterna från de olika medierna. Vi har även träffat den svenske 

journalisten och Burmaexperten Bertil Lintner. Informationen från dessa samtal betraktar vi 

som relevant för vår förförståelse och bakgrundsinformation om mediesituationen och 

minoritetsmedierna, men vi räknar inte med intervjuerna i analysen.  

Av de journalister vi intervjuat är fem från DVB, tre från The Irrawaddy och två 

från S.H.A.N. Informanterna är mellan 27 och 60 år, varav de flesta i är 40-årsåldern och har 

varit med sedan starten och deltagit i studentupproren 1988. Men även för de yngre 

informanterna ligger viljan att förändra till grund för att de sökte sig till journalistyrket. Alla 

informanter jobbar med nyhetsjournalistik men skiljer sig genom sin redaktionella roll; en 

planeringsredaktör, en radioreporter/sändare, fyra skrivande journalister, en 

videoreporter/redigerare och tre chefredaktörer/grundare. 
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8.5.1	  The	  Democratic	  Voice	  of	  Burma 

The Democratic Voice of Burma är en icke vinstdrivande medieorganisation som grundades av 

exilburmeser i Oslo 1992. DVB är ett av de största exilmedierna och många av de 

internationella nyheterna om Burma kommer från dem, som under Saffransrevolutionen 2007 

när det var DVB:s videoreportrars material som främst uppmärksammade världen på vad som 

hände i landet.  

DVB började med att sända kortvågsradio till Burma och utökade 2005 till att 

också sända TV via satellit. Nyheter produceras på engelska och burmesiska och huvudkontoret 

ligger för nuvarande i Chiang Mai, varifrån allt material publiceras och sänds. Målet är att flytta 

huvudkontoret till Rangoon under den närmaste framtiden, men redan i nuläget arbetar många 

av redaktionens journalister på plats i Burma. DVB har även korrespondenter som bevakar 

Burmarelaterade nyheter utposterade i bland annat USA, Japan, Indien, England och Norge 

(dvb.no) (Aye Chan, personlig kommunikation 19/4 2013). Kontoret i Chiang Mai har cirka 40 

medarbetare och i Rangoon finns runt 14 reportrar. Organisationen har totalt ett hundratal 

medarbetare runt om i världen. Enligt DVB har de försökt genomföra undersökningar för att ta 

reda på antal lyssnare och tittare, men utan större framgång då det är svårt att genomföra 

statistiska undersökningar i Burma (Se bilaga 1). 

 

8.5.2	  The	  Irrawaddy 

The Irrawaddy Publishing Group (IPG) grundades 1993 av exilburmeser bosatta i Bangkok, 

Thailand. Organisationen har sitt ursprung i studentupproret 1988 då aktivister som tvingades 

fly undan militärregimen började skriva i syfte att informera omvärlden om militärens 

övergrepp. Från början kom tidningen ut en gång i månaden men sedan nyligen är The 

Irrawaddy enbart tillgänglig online, där de även sänder radio, podcast, dokumentärer och TV. 

1996 flyttade redaktionen till Chiang Mai men idag är huvuddelen av organisationen flyttad till 

Burma. Enbart ett fåtal journalister och administrativ personal finns kvar i Chiang Mai i väntan 

på att kontoret i Thailand ska stängas ned helt (irrawaddy.org).	  
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8.5.3	  Shan	  Herald	  Agency	  for	  News	  (S.H.A.N.) 

The Shan Herald Agency for News är en privat, icke-vinstdrivande 

minoritetsmedieorganisation med fokus på etniska frågor, som grundades officiellt 1991 i 

Shanprovinsen i Burma, men den första tryckta tidningen kom ut redan 1984. De har sedan 

starten publicerat nyheter på flera språk; shan, burmesiska, engelska, thai och i perioder 

kinesiska. Sedan 1996 är Shan Herald baserad i Chiang Mai där de bättre kunnat bibehålla 

självständighet från väpnade politiska grupper i Shanstaten. Idag finns tidningen bara online 

(english.panglong.org). 

  

8.6	  Intervjusituationen	  

8.6.1	  Maktsymmetri	  

Alla intervjusituationer är en maktsituation (Kvale, 1997:32). Vi har genomfört alla intervjuer 

tillsammans, vilket skulle kunna vara en faktor som påverkar intervjupersonernas svar. 

Eftersom alla vi intervjuat varit journalister är de däremot vana vid situationen och vi har inte 

anledning att tro att svaren blivit annorlunda från om vi ställt frågorna en och en. Att de är 

journalister vars redaktioner till stor del finansieras av svenska, norska och europeiska 

donatorer gör det dock möjligt att de har en egen agenda bakom att ställa upp på intervjuerna. 

Vi fick även veta att många studenter före oss intervjuat samma redaktioner i liknande syften, 

vilket vi får anta betyder att intervjupersonerna visste vilken information vi var ute efter och lätt 

kunde besvara frågorna på ett sätt de trodde att vi ville. 

 

8.6.2	  Dubbel	  hermeneutik	  

Något som har varit viktigt att ha i åtanke under intervjuerna är den dubbla hermeneutik som 

uppstår när vi tolkar journalisternas tolkning av världen. Det är något som är ett problem vid 

analys av materialet, eftersom det enligt Giddens alltid sker en glidning då vår förförståelse och 

tolkningsram skiljer sig från intervjupersonens (1984:374). Vi måste lita på intervjupersonernas 

svar och tolkningar eftersom de är en del av det ämne vi studerar. De har därför så mycket mer 

kunskap om exiljournalistiken än vi har haft möjlighet att tillskansa oss. 
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8.6.3	  Språksvårigheter	  

Varken vi eller någon av våra intervjupersoner har engelska som modersmål vilket kunde leda 

till svårigheter i kommunikationen. Många av dem uttryckte en oro, eller snarare ursäkt, för att 

de inte kunde uttrycka sig bra på engelska. Som journalister som är vana att jobba med språket 

tyckte många det var frustrerande att inte kunna uttrycka sig fritt och säga exakt vad de menade. 

Även om vi alltid lyckades komma fram till vad som menades, genom att ställa om frågor med 

andra ord eller fråga hur de menade, kunde det bli svårt vid transkriberingen. När man inte 

längre var mitt i situationen var det svårt att höra orden och förstå sammanhanget. 

 

8.7	  Analys	  av	  intervjuerna	  

8.7.1	  Transkribering	  

Vi har turats om med att transkribera alla intervjuerna och vid tillfällen då det varit svårt att 

uppfatta vad intervjupersonen säger har vi lyssnat tillsammans för att undvika missförstånd. 

Transkriberingen möjliggjorde strukturering och kategorisering av materialet för att genomföra 

analysen. Studien fokuserar på meningsinnehåll så intervjuerna har transkriberats nästintill 

ordagrant med pauser och stakningar, vilket stärker undersökningens reliabilitet och validitet 

(Kvale 1997:213). Ett fåtal undantag har gjorts där ingen mening av betydelse går att utläsa, så 

som att koncentrera meningar där intervjupersonen mumlar och stakar sig för att hitta rätt ord. 

På grund av språksvårigheter har vissa ord som vi uppfattat under intervjusituationen, då vi har 

uppmuntrat journalisten till att fortsätta eller uttryckt att vi förstår, dock inte uppfattats vid 

transkriberingen. Vid dessa tillfällen har vi valt att utesluta hela meningen från analysen för att 

undvika feltolkning. 

  
8.7.2	  Tematisering	  

Vid genomgång av transkriberingarna kom vi fram till sex olika teman som var genomgående i 

materialet, en uppdelning som enligt Kvale kan underlätta struktur och överblick över 

materialet inför en analys (ibid:178-180). De teman vi fann var följande: exilmedias roll i 

samhället som institution, skillnader exil/på plats, exilmedia och demokratiseringsprocessen, 

exilmedia och regimen, exilmedias hinder och begränsningar, samt demokratidefinition. För att 

få en bra överblick inför vår analys färgkodade vi varje tema. 
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8.7.3	  Meningskoncentrering	   

Efter att ha tematiserat intervjuerna genom färgkodning meningskoncentrerade vi materialet, 

det vill säga komprimerade meningarna våra informanter sagt till mer koncisa meningar. 

Spekulerande “uhm”, “hm” och upprepningar togs bort så att kärnan av meningen fanns kvar. 

Tanken är att bara behålla den väsentliga innebörden i meningarna för att underlätta en analys 

(Kvale 1997:174).  

 

8.7.4	  Validitet/reliabilitet 

Undersökningens validitet och reliabilitet är hög. Vi ser det som en fördel att vi varit två vid 

varje intervjutillfälle och under arbetets gång, vilket bör ha gjort resultaten mer pålitliga. Dock 

finns det en risk för missförstånd på grund av språksvårigheter. Ett fåtal meningar har vi varit 

tvungna att stryka då vi inte kunnat tolka journalisternas svar vid transkriberingen. Vid en 

intervju närvarade även en tolk, vilket möjligtvis kan leda till att informationen förändras i 

översättningsstegen. En svaghet kan vara att vi själva inte valt intervjupersoner fritt. På DVB 

blev vi tilldelade intervjupersoner efter våra kriterier (att de skulle vara engelsktalande samt en 

spridning bland olika redaktionsroller). På The Irrawaddy och The Shan Herald var vi 

begränsade till mycket få engelsktalande journalister av de i sin tur få som var på plats i Chiang 

Mai medan vi var där. 

 

  

9.	  	  EXILMEDIERNAS	  DEMOKRATISKA	  ROLL	  

Analysen är uppdelad i tre sektioner; exilmedier och demokrati, exilmediers relation till 

regimen och från exilmedier till självständiga medier. Under dessa huvudrubriker har vi ett 

antal underrubriker som vi vid analys av materialet kom fram till är de mest väsentliga ämnen 

som togs upp under våra intervjuer. Informanterna har vi kodat i den nummerordning som 

intervjuerna genomfördes. Informanter från The Democratic Voice of Burma är kodade som 

“D”, från The Irrawaddy som “I”, och från Shan Herald Agency for News som “SH”.   
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9.1	  Exilmedier	  och	  demokrati	  

Journalisterna strävar alla efter att uppnå demokrati i Burma. Nedan går vi igenom 

exilmediernas syn på sin roll i samhället och vilket inflytande de uppfattar sig ha haft över den 

pågående demokratiseringsprocessen. 
 
9.1.1	  Exilmedias	  roll	  i	  samhället	  	  

Journalisterna från DVB och The Irrawaddy är eniga om att en fri media är en grundpelare i ett 

demokratiskt samhälle. Som en informant uttrycker det bör media verka som den tredje 

statsmakten i samhället (vid sidan av riksdagen och regeringen, i Sverige). Journalisterna ser 

journalistiken som en självklar och nödvändig institution i samhället för att upprätthålla 

demokratiska värden. Detta går i linje med Michael Schudson som menar att en fri media krävs 

för att en stat ska klassas som en demokrati (Schudson 2012:12). 

 Journalisterna på minoritetstidningen S.H.A.N. delar dock inte synen på sin roll 

som en institution för att upprätthålla demokratiska värderingar. De ser det som sin främsta 

uppgift att kämpa för sin stats (Shanstaten) självständighet. Samtidigt upplever de kampen för 

självständighet som en demokratisk rättighet eftersom de anser sig utsatta för övergrepp av den 

burmesiska regimen. “You might say now that we are not only fighting for state rights but also for democracy, 

they are sort of like the heads and tails of a coin” (SH8). Brooten belyser i sin studie av burmesisk 

exilmedia att medier under politiskt våld inte nödvändigtvis måste fokusera på objektiv 

nyhetsförmedling för att räknas till god journalistik, utan istället kan förmedla nyheter i syfte att 

lösa konflikten (2006). Det råder således enighet om journalistikens roll, diskussionen handlar 

snarare om journalistikens betydelse för samhället. Samtliga journalister ser det som sin 

huvuduppgift att informera/utbilda, påverka politiskt och vara en röst för de svagare i samhället.     

 

9.1.1.2	  Informera	  och	  utbilda	  

Alla journalister vi intervjuat ser det som sin huvudsakliga uppgift att informera människor om 

vad som verkligen händer i Burma eftersom de statliga medierna betraktas som censurerad 

propaganda. “Our role is to serve the people, to educate the people, what is really happening in the country, just 

let their eyes and their ears open, and they can see, they can learn from the media, so our work is just to talk for the 

voiceless people (...) And to point out the weakness of the government” (I6).  

Vilken typ av information man vill sprida skiljer sig lite åt mellan DVB och The 

Irrawaddy jämfört med The Shan Herald. De två förstnämnda kämpar främst för demokrati och 
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vill sprida information som kan främja den kampen. The Shan Herald vill först och främst 

åstadkomma självständighet för Shanfolket och fokuserar snarare på att informera om frågor 

som påverkar detta, och som inte framkommer i burmansk media. “People need to know why we are 

fighting, and what we are fighting for. And whether we could live together with the Burmese without fighting. 

These are the things that all the people need to hear. That’s why the media has become more important, especially 

the non Burman media.” (SH8). Detta är mediernas roll i en demokrati enligt Nord och Strömbäck. 

Genom informationsspridning, möjliggörande av dialog och maktgranskning bidrar medierna 

till åsiktsbildning. Eftersom journalistikens uppgift är att förmedla viktig samhällsinformation 

och nyheter till medborgarna är dess syfte även att se till att medierna lever upp till de principer 

som krävs för att upprätthålla en fungerande demokrati (2008:18-19).   

 Journalisterna betonar också vikten av att utbilda, att de är måna om att alla ska 

nås av deras information, inte bara storstadsbor med tillgång till Internet. Vissa byar har knappt 

tidningar och inget Internet, men kan ha tillgång till en gemensam TV så att man kan titta på 

nyheter på DVD. En informant från DVB berättade att de tidigare brukade lägga in 

nyhetsmaterial på DVD, skicka det till gränsen och sedan vidare till olika byar (D4). Även 

McQuail betonar mediernas syfte att verka utbildande om demokratiska värderingar. Hans teori 

om demokratiskt deltagande medier (2003) beskriver hur alternativa medier, såsom exilmedier, 

kan uttrycka och framhålla befolkningens åsikter i frågor som berör dem. Medborgarna har rätt 

till tillförlitlig nyhetsförmedling på lokalnivå, som kan utmana de statligt ägda medier som 

dominerar marknaden. Genom att sprida information om vad som händer i hela landet även till 

landsbygden hoppas journalisterna på DVB kunna göra folket medvetet om sina demokratiska 

rättigheter och påverka landets utveckling.  

 

9.1.1.3	  Voice	  for	  the	  voiceless	  

Att fungera som röst för de fattiga, de utsatta eller etniska minoriteter anger de flesta 

informanterna från DVB och The Irrawaddy som en anledning till att de vill arbeta med 

journalistik och som något som sporrar dem i deras arbete. Uttrycket att vara en “voice for the 

voiceless” var frekvent återkommande. “So, I think it’s very important to tell the truth, for the voiceless 

people. Especially ordinary people, and ethnic, people who live in poverty, who live in … who experienced attacks 

from the government, who live in fear. It’s important to talk for them, they are voiceless, and we are media, so we 

can talk for them. That is why I like to be a journalist (...)” (I6).  
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Många betonar att de vill representera hela befolkningen, eftersom vad som händer ute på 

landsbygden sällan uppmärksammas. Liksom Nancy Fraser påvisar i sin teori om de alternativa 

offentliga rum som alternativa medier kan skapa, fungerar de burmesiska exilmedierna för att 

skapa en plattform för informationsspridning och interaktion för marginaliserade grupper som 

inte får utrymme i de dominerande statliga medierna, som bara rapporterar positiva nyheter om 

Burma. På detta sätt skapas både medvetenhet om landets situation och solidaritet folket 

emellan (Coyer, Dowmount & Fountain 2007).  

 

9.1.1.4	  Påverka	  regimen	  

Att fungera som en motpol till den statligt ägda median ses som en grundläggande uppgift för 

exilmedierna. Som en informant beskriver det: “(...) reporting in democratic ways, by highlighting the 

dark we could prevent corruption, we could prevent power abuse, the people suffering. We couldn’t abandon 

weaker people” (D1). Man vill förebygga förtryck från regimen genom att rapportera på ett 

“demokratiskt sätt”, vilket informanten anser innebär att granska makten. Både McQuail och 

teorier om alternativa medier fokuserar på mediernas roll för att skapa demokratisk debatt och 

medvetenhet, och uppmärksamma medborgarna på vad regimen gör. McQuail betonar även 

mediers roll som gatekeeper och bevakare av politiska val. Alternativa mediers roll är, liksom 

exilmedierna ser sin egen roll, att sprida information som skiljer sig från det som de 

dominerande medierna publicerar och som Coyer, Dowmount och Fountain säger ”organiserat 

horisontellt snarare än hierarkiskt” (2007). Man vill påverka regimen i demokratisk riktning, 

“But we have to push them to reach the democratic way, that’s the media responsibility, I think so” (I7). 

 Syftet med exilmediernas rapportering är att påverka, inte tjäna, regimen, och som en 

informant betonar kommer deras material så länge det råder missförhållanden i landet att vara 

obekvämt för regimen. “Sometimes the police not happy, the military no happy. To see our report. But we’re 

not doing our reporting for happy story for government, no. As long as there are still, there are still conflicts, riots 

or misunderstandings, or, or conflicts between many different parties, somebody may not be happy to see your 

report” (D1).  

 

9.1.3	  Exilmediernas	  roll	  i	  demokratiseringsprocessen	  

Merparten av de journalister vi intervjuat började som aktivister för att uppnå det gemensamma 

målet demokrati, i The Shan Heralds fall självständighet, och fann det mer effektivt att sprida 

information än att ansluta sig till väpnade grupper. De startade som aktivistmedier i opposition 
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till regimen, men har idag i en strävan att internationellt uppfattas som objektiva, pålitliga 

medier, ändrat inriktning till att ha ett objektivitetsideal. De använder sig fortfarande av 

medborgarjournalistik, på så vis att en stor del av materialet grundar sig på tips från 

allmänheten via telefon och Internet (mer om detta nedan). Enligt McQuail (2003) är detta 

kärnan i teorin om medier som demokratiskt deltagande. Det blir direktdemokrati genom att 

medborgare själva får tipsa om aktuella ämnen eller händelser som berör dem, så att de kan 

skapa sig en uppfattning om dessa samt makthavarnas förehavanden för att ha möjlighet att 

delta i samhällsdebatten.  

I och med utvecklingen av ny teknik når medierna en större publik. 

Journalisterna ser de växande läsarsiffrorna som ett bevis för vilket inflytande de faktiskt haft. 

“90 000 people like in our Facebook page, growing and growing every day, now we have 100 000 visits each 

month. 12 millions visit each year. We expect to grow the next couple of years, when the country has more Internet 

access, more mobile phones, access to other areas” (I11). Sammantaget upplever journalisterna det som 

att det har skett stora förändringar i Burmas mediesituation och att de har haft inflytande över 

demokratiseringen genom sitt informationsspridande. En informant från S.H.A.N. som 

återvände tillfälligt till landet för första gången sedan många år i mars 2013, blev förvånad över 

hur fritt de inhemska journalisterna skrev, bland annat om den pensionerade generalen Than 

Shwes sonson (dock utan att nämna några namn). Även tidigare censurerade böcker 

marknadsfördes i dagstidningarna (SH8).  

I takt med att exilmedierna DVB och The Irrawaddy växt och utvecklats från 

aktivistmedier till att rapportera objektiva nyheter har de fått en stark roll i medielandskapet och 

möjlighet att påverka beslutsfattare. Under besök i hemlandet möttes en informant från DVB av 

positiv respons från både vanliga medborgare och även regimanställda som tackade honom för 

deras arbete. På grund av den hårda kontrollen av inhemska medier är DVB den enda 

nyhetskällan för att få reda på stora internationella händelser, även för dem. “And another guy 

quietly came telling me, ‘great work what you do’. And the government, the ministers will openly say ‘oh I watch 

your program’, because I think they kind of become a victim of their own propaganda. The state TV, radio and 

newspaper they don’t show anything that’s happening in the country. Not only in the country but also outside the 

country.” (D10). 

Som nämnt ovan är informationsspridning och demokratisk utbildning 

exiljournalistikens främsta roll i mångas ögon. Just att de lyckats få ut information och historier 

från Burma till resten av världen har stärkt deras roll i internationella sammanhang, då de varit 
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relativt ensamma om den typen av rapportering, och informanterna ser detta som en starkt 

bidragande faktor till demokratiseringsprocessen. De alternativa offentliga rum som 

exilmedierna skapat för en diskussion om situationen i Burma och kampen för demokrati, har 

växt till att vara den främsta informationskällan för världsmedier när det gäller landet. Med 

tanke på att de flesta människor på jorden så sent som för femton år sedan fick sin mesta 

information från en enda källa - sin regering (Coyer, Dowmunt & Fountain 2007:207), är detta 

en stor utveckling. “So, we had a huge impact in terms of our stories and analysis and, phone the White House 

and the Scandinavian countries and Stockholm and Oslo and Beijing and Bangkok. Djakarta. New Delhi. They 

were reading our stories and following us, to understand, Burma” (I11) 

 

9.2	  	  Exilmediernas	  relation	  till	  regimen	  

Att Burma idag är mycket öppnare än före 2011 och att journalisterna känner sig friare i sin roll 

har vår undersökning hittills bekräftat. Men trots detta utläser vi en misstro mot regimens 

verkliga tankar bakom utvecklingen. Alla är överens om att det är ekonomiska faktorer och inte 

demokratiska som lett till öppnandet av landet. Att den civila regeringen består av samma 

personer som den gamla militärregimen är man också ense om. Detta är en av faktorerna som 

gör att man väljer att vänta med att flytta helt och hållet in i Burma. Som en informant säger, 

om de skulle flytta hela verksamheten, skulle de hamna inom regimens räckhåll. “We need to have 

a lot more approval from the government, and why we’re afraid is that if we move everything in, they will say ‘no 

you can’t do that and you can’t do this’. And we’d be kind of stuck. So we want to have like a kind of back up in 

our CM office” (D10). Samma informant uttrycker en oro över en tillbakagång i utvecklingen om 

man går för fort fram. Han betonar även att en viss självcensur existerar när det gäller regimens 

förehavanden. “So, I mean, they can create lots of trouble. I think people don’t touch it partly because no point, 

other than getting into trouble. The whole change is still, I mean it’s moving ahead but it could turn back. And, and, 

if they feel threatened, they might come back” (D10).  

 

9.2.1	  Censur/självcensur	  

Den statliga förhandscensuren är avskaffad och officiellt sett ska journalister i Burma kunna 

skriva om vad de vill. Det motsvarar däremot inte den verkliga situationen (Se nedan under 

“medielagen”). De flesta journalister anger att de när de jobbar i Chiang Mai inte behöver 

använda sig av självcensur - den typ av censur som enligt Wilson uppstår på grund av rädsla för 

negativa konsekvenser utifrån - utan att de kan rapportera fritt om alla nyheter de vill. Men en 
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del som tidigare varit anställda inom det statliga MRTV har fortfarande kvar en viss självcensur 

av gammal vana. Exempelvis fick man inom MRTV inte spela viss musik som kunde tolkas 

som att ha ett regimkritiskt budskap, eller ens sända musik som innehöll ordet “gul” eftersom 

det var Aung San Suu Kyis favoritfärg (D2). Det påverkar informant D2 i hennes dagliga arbete 

och får henne att reagera på innehåll i nyhetssändningarna. Däremot tror de flesta informanter 

att självcensuren är högre inne i Burma, där journalisterna är inom räckhåll för regimen. “Here I 

can use very critical word to the government and I’m not afraid - but if in Burma I think there are some people who 

worry about the words and they do self-censorship.” (I6). En annan informant stärker antagandet genom 

en personlig iakttagelse av mediesituationen. “We found an increasing numbers of publications that show 

signs for self censorship on certain issues even though the censorship office is no longer there” (I11). 

 

9.2.2	  Medielagen,	  andra	  lagar 

Ett av de största problemen med att vara journalist inne i Burma idag är frånvaron av en modern 

medielag. I nuläget gäller fortfarande den gamla medielagen från 1962, Printers and Publishers 

Registration Law, vilket innebär att censurmyndigheten Press Scrutiny and Registration 

Division (PSRD) trots avskaffandet av förhandscensuren ännu har stor makt, till exempel 

genom att utfärda eller dra in publiceringslicenser. Regeringen har sagt att de ska komma med 

ett nytt lagförslag men ingen vet när. I praktiken innebär det att exilmedierna befinner sig i en 

gråzon där de varken är lagliga eller olagliga. Något som regimen är högst medvetna om men, i 

dessa mediers fall, blundar för även om de skulle rapportera om känsliga ämnen. “They understand 

DVB is not a subject to report, not a subject to arrest anymore (...) maybe they understood that DVB-reporters are 

legally branded, but in the reality not YET, grey zone” (D1). 

  Ett lika stort problem är att regeringen använder sig av andra existerande lagar 

för att hindra journalisterna i deras arbete. Vilka ursäkter som helst förekommer för att arrestera 

obekväma reportrar med stöd i lagboken. “If you look at it, when our journalists were arrested, almost all 

of them were not related with media charges, it was totally different laws they used (...) And they knew that she 

had gotten to know these things, so they got the videotape and the memorycards, but they charged her with taking 

the illegal motorbike. Using the motorbike bike without registration (...) And then she was sentenced to seven 

years in prison for using that motorbike” (D10). Ett annat exempel på en bisarr arrestering som ledde 

till gängelse för en journalist: “And the most peculiar one was the one when she got arrested because she 

stayed in the house of someone she knew. In Burma if you stay overnight in somebody elses house, even in your 
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parents house, you need to report to the local authorities that you are staying in this house and for how many days” 
(D10). 

 

9.2.3	  Exilmediernas	  uppfattning	  om	  regimens	  motiv	  bakom	  demokratiseringsprocessen 

Alla journalister är överens om den burmesiska regimens motiv bakom öppnandet av landet, 

diskussionen om en ny medielag och avskaffandet av censur. Inte att militären plötsligt fått en 

demokratisk uppenbarelse, utan en ekonomisk och affärsmässig plan för att använda sig av 

goda kontakter med väst för att undvika för stort inflytande av Kina. (bl.a. D10). “It is not directed 

towards the people. Their target was not the people, their target was the west. They want you to lift the sanctions. 

But for you to lift the sanctions, they had to show that army are no longer their old self, they had been turning to 

new leaf. They had to show that. You can see with your own eyes.” (SH8).  

Den nya civila regeringen är egentligen samma personer som bakom den tidigare 

militärregimen, men som många uttrycker det “i andra uniformer”. Bakom kulisserna anses 

fortfarande den pensionerade general Than Shwe styra. Ingen tror att regimen verkligen vill 

åstadkomma en demokrati, utan bara dra fördelar av goda affärsrelationer och investeringar i 

landet. Men några informanter säger att de ändå tror på president Thein Seins vilja till 

förändring, och att han är “mindre ond” än de andra. “Than Shwe, he’s handling how to play the 

puppets, all the puppets. But Thein Sein is trying to be the good person, he wants to be a good leader of Burma. He 

wants. He confessed, he knows. But he cannot do everything.” (I7). 

Trots att många tror att regimens öppnande av landet inte kommer att gå att dra 

tillbaka när utvecklingen väl startat, finns tillsammans med misstanken om att allt är ett spel för 

gallerierna, en oro för att de gamla militärledarna kommer att återvända till makten. “They 

pretend to go away but I think they are just pretending to draw away for show, they will come back. They are still 

there, they are not retreating. It seems to me retreating but when they regain their straight, when they have lifted 

the sanctions I mean... got the international recognition they will be in the same place.” (I11). 

Om detta skulle ske vet ingen vad regimen skulle kunna göra, och vi anar trots 

den uttalade självsäkerheten i arbetet en oro för en tillbakagång i utvecklingen. Alla är 

tveksamma till när redaktionerna kan komma att flytta helt och hållet in till Burma, och vill 

invänta den nya medielagen som är under förhandling samt nästa val 2015. Som en informant 

uttrycker misstron mot regimen: “They can keep our record, who is who, who is going where... They can 

keep this information like a spy, you know they can just keep it, in case … really angry with us, they can check the 

profile of this journalist, and they can blacklist” (I6). 
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9.3	  Från	  exil	  till	  självständig	  media 

Att gå över från att arbeta i exil till att fungera som självständiga medier inne i Burma innebär 

en rad utmaningar. Nedan går vi igenom problem av såväl praktiska som journalistiska och 

finansiella skäl som exilmedierna står inför. 

	  
9.3.1	  Praktiska	  Problem	  

9.3.1.1	  Teknik/infrastruktur 

McQuail beskriver den ekonomiska problematik som kan uppstå för medier i länder under 

samhällsutveckling. Ofta saknas de resurser och den infrastruktur som krävs för att bygga upp 

fungerande medier, vilket kan leda till ett fortsatt beroende av donatorer (2003:155). Ett av 

hindren för att flytta hela verksamheten in i Burma är tekniken, främst för radio och TV. DVB 

sänder sin TV via satellit, men problemet är att få sändingstillstånd från regimen och att bygga 

upp en fungerande studio vilket i nuläget skulle försvåras av dålig elförsörjning och 

Internettillgång. “In terms of Internet, in terms of modern technological solutions, infrastructures, Chiang Mai 

is a lot more advanced than Rangoon. Our reporters are complaining about electricity blackouts, about very slow 

Internet connection, in the office (...) For television stations you can’t have an excuse for blackouts (...) for TV we 

still need an infrastructure like a studio, like some control rooms, for interview, we still need a lot” (D1). 

Det största problemet är för radion, vilken sänds via Tyskland och därför får 

mycket dålig mottagning inne i Burma. DVB befinner sig inofficiellt i Thailand, och kan därför 

inte registrera sig för radiosändningar. Regeringen vet att de befinner sig i Chiang Mai, men 

erkänner det inte för Burma. “The Thai government want to invest in Burma so if the Thai government 

officially register to our DVB then problems between the two governments (...) The radio broadcasting is big 

problem because the radio station, and here if radiostation set from here it would be clear in Burma. But no set up 

radio station in Asia, Radio station is in Germany so Burmese people they cannot hear our radio, very poor signal 

so this is a big problem (...)” (D3). 

 

9.3.1.2	  Organisatoriska	  problem 

Ett problem för exiljournalistiken är de organisatoriska svårigheterna. DVB och The Irrawaddy 

har av finansiella och praktiska skäl flyttat sina huvudkontor mellan olika länder. De har också 

mindre kontor utspridda i världen vilket skapar kommunikationssvårigheter. “I mean before we had 

three different locations, in Oslo, Chiang Mai and Rangoon, and the journalists were spread around (...) so it’s kind 
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of hard to coordinate (D10).  Från både reportrarnas och redaktörernas perspektiv är 

huvudproblemet med spridningen samordningen av det dagliga arbetet och riktlinjer för hur 

nyheter bör rapporteras; vilka journalistiska ideal som ska efterlevas. Eftersom det är svårt att 

kommunicera mellan kontoren är lösningen att slå ihop kontoren i Rangoon och Chiang Mai: 
“an ideal would be all move to Burma. Would be a lot easier. ‘Cause still, even now we have two different 

locations, we’re kind of spread out, it’s kind of hard to organize more closely” (D10). En informant från The 

Irrawaddy antyder att det varit en brådska bland medier i exil att flytta in i Burma så fort som 

möjligt. Det finns en konkurrenssituation både dem emellan och från lokala medier som redan 

funnits på plats i landet en längre tid. Man är angelägen om att säkra sin plats på marknaden. 

“We were probably the last who went in to open an office, we weren't really in a rush, we weren't racing against 

anyone, We were watching and finally when we thought it's time to go, to open up an office we did so” (I11). 

 

9.3.2	  Nyhetsförmedling	  	  

9.3.2.1	  Nyhetskällor	   

Journalister ser det som sin huvuduppgift att samla och sprida tillförlitlig information, men att 

hitta korrekt information upplevs som problematiskt. Den största skillnaden med att jobba 

inifrån Burma jämfört med i exil är närheten till källan, och att vara där det händer, “Well if 

you’re a fisherman, you want to stay near the sea, right? (...) If you really are inside Burma, you will have better 

news sources. You are living with news items” (D1).  Avståndet mellan Chiang Mai och Rangoon 

upplevs vara ett hinder för journalistikens trovärdighet, “That’s always the problem being exile (...)  

You don’t see the story happening, so you need to rely on someone who see (...) so it’s kind of hard to get accurate 

information” (D10). De upplever att det idag finns många källor som kontaktar redaktionen med 

nyheter som är svåra att verifiera. För att öka trovärdigheten anses foton och videoklipp som 

godtagbara bevis.  

Eftersom källorna är svåra att granska, anser de verifiering från regimen som 

viktig för att nå balans i rapporteringen. Dock anser journalisterna att regimens brist på 

transparens är ett hinder för att samla in och förmedla korrekta uppgifter, vilket enligt Wilson 

(1996) kan betraktas som en politisk blockad för att undanhålla information. Ytterligare ett 

problem med källgranskningen uppges vara att befolkningen, i synnerhet på landsbygden, är 

rädd för att prata med exilmedierna. “Most local people in rural areas they are still afraid. We can not get 

information easy from them (...) they always afraid of the military government” (D4).  
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Anledningen till att det nu finns många källor som kan vara svåra att granska i Burma uppges 

bero på redaktionernas interaktion med tittarna och läsarna, som värderas högt. DVB anser att 

de genom lanseringen av plattformen “Talk2DVB”, där publiken kan lämna nyhetstips, har ökat 

medborgarnas inflytande över rapporteringen. Begreppet medborgarjournalistik är centralt i 

sammanhanget, eller “citizen journalism” som informanterna uttrycker det. Att medborgarna är 

medskapare till nyhetsförmedlingen genom insamling och rapportering är enligt McQuail 

(2003) och Coyer, Dowmunt och Fountain (2007) de alternativa mediernas fördel. McQuail’s 

teori betonar också rätten till att ifrågasätta och bemöta den information som medierna 

publicerar, vilket journalisterna tillkännager då interaktionen är viktig för att värdera betydelsen 

av det redaktionella innehållet.  

Att vara där nyheterna händer är den största anledningen till att journalisterna 

vill flytta till Rangoon och börja jobba inifrån. “Yes I want to go back to Burma, because my journalism 

work is better. more collecting news” (D3). Men flera journalister uppger att de inte vågar åka tillbaka, 

som en informant säger: “No I’m not ready to go back to prison yet” (I7), på grund av tidigare 

repressalier från regimen, vilket Wilson klassificerar som en orsak till censur. Att journalisterna 

inte vågar jobba inifrån Burma trots att de vill tolkar vi som en form av censur.  

 

9.3.2.2	  Bli	  objektiva/Samarbeta	  med	  regimen	  

Journalisterna betonar vikten av att rapportera enligt det västerländska objektivitetsidealet. 

Politiskt innehåll anses vara det viktigaste inslaget i rapporteringen och att använda källor från 

båda sidorna i varje artikel är en grundregel för hur ett politiskt ämne ska rapporteras för att 

uppnå neutralitet. Det anses exempelvis nödvändigt att granska källan genom att stämma av 

med regimen och publicera deras kommentar eller åsikt i frågan, som en informant uttrycker 

det; “We don’t just have one side, we need the two sides, to ask the government for comment” (D3). 

Begreppen “news values”, “balance” och “ethics” är återkommande och strävan efter 

opartiskhet går i linje med Allens tolkning av objektivitetsidealet (Allen 2010). Analysen har 

dock tidigare påvisat att journalistiska ideal efterlevs olika på olika kontor på grund av 

organisatoriska svårigheter.   

 I sammanhanget betonar informanterna dock att de rapporterar sanningen - “we 

bias on the truth side (...) We are not for Suu Kyi, we are not for the student groups, we are not for the government, 

we are not for USPD, we are for the people, for the real news” (I7) - vilket indikerar att begreppet 
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objektivitet tolkas olika då användningen av begreppet sanning är omdiskuterat och klassat som 

relativt (Allen 2010).  Bland journalisterna anses sanningen vara det som egentligen händer i 

landet, “what’s happening in the ground” (D10), information och berättelser som den statligt ägda 

median medvetet avstår från att rapportera. McQuail betonar att det är viktigt för alternativa 

medier i samhällen under förändring att utmana det statliga mediemonopolet genom att 

uppmärksamma medborgarnas åsikter, vilket journalisterna betonar som sin roll för att främja 

ett demokratiskt medielandskap.  

Informanterna anser att förhållandet till begreppet objektivitet är ett bevis för att 

de övergått från oppositionell media till självständig media, som en redaktör uttrycker det har 

strävan efter neutralitet och balans i rapporteringen uppnåtts: “Then we announced all the statements 

issued by all oppositional groups. So it’s kind of propaganda too (...) We no longer report anymore if there’s no 

news values in term of news sense (...) and our aim is also really like, not trying to attack the government” (D9). 

Journalisterna är överens om att deras roll inte alltid varit opartisk, snarare en aktiv process i 

syfte att uppnå västerländska journalistiska principer enligt objektivitetsidealet (Allen 2010). 

Trots viljan att verka som objektiv nyhetsförmedlare visar analysen att reportrarnas bakgrund 

ibland är problematisk för objektiviteten. Många av reportrarna är inte bekanta med 

journalistiska ideal. “We need more fine-tuning our journalistic standards (...) They still need som training, 

some journalistic thinking” (D1).   

   

9.3.3	  Politiska	  utmaningar	  

9.3.3.1	  Rädslor/självcensur	  	  

Journalisterna är välbekanta med begreppet självcensur (Wilson 1996) och ser det som ett 

ökande problem sedan reportrar börjat jobba inifrån Burma. Det väpnade våldet mellan 

militanta buddhister och muslimer är den största källan till självcensur. “Now we need the self-

censorship because the problem is the religious problem, (...) Some of the news can be attack of some group (...)  

Some news we don’t need to release to air. We have to decide because the muslim groups or the Buddhist group 

hiding news or something like that. I can say some of the news need self-censor” (D3). Anledningen till att 

journalisterna känner sig tvingade till självcensur tycks ha två dimensioner, de är dels rädda för 

den personliga säkerheten. Hot och våld från de beväpnade grupperna är inte ovanligt och 

många journalister har tidigare blivit utsatta för övergrepp eller har kollegor eller vänner som 

blivit utsatta, “that covering this violence stories, we get a lot of threats, personal threats from various groups 

(...) The more you are brave to tell the story, the more you are courage (...) in a country like Burma you end up 
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making enemies. It's very very black and white these days, (D11).  Den andra dimensionen, som återfinns 

hos redaktörerna, är rädslan för att regimen ska peka ut organistionen som partisk vilket kan 

innebära att de förlorar publiceringslicensen. Begreppet “careful” nämns återkommande i 

sammanhanget som ett sätt att hantera självcensuren. Försiktighet iakttas genom att granska 

källorna noggrant, se hur andra rapporterar om ämnet samt läsa igenom varandras artiklar på 

redaktionen innan publicering, “Careful, yeah, we have to protect them. Because in Shan state, we have lots 

of … lots of ethnic groups. The… take care of the meaning of the words. Our chief editor check if, we write, others 

help me, if others write I check, if I write others check.” (SH1).  

En informant betonar att det inte bara handlar om självcensur. Att känna vad och 

hur man ska rapportera om konflikten är även en fråga om journalistisk skicklighet. “Ìt's not only 

about self censorship it's also about skills, how we write, how we present stories, I think journalism in Burma, no 

matter what they think of themselves it's still in an infant stage” (I11).   

 

9.3.3.3	  Finansiering	  	  

Den ekonomiska situationen är problematisk för redaktionerna. Beroendet av donatorer är av 

stor betydelse för när och hur flytten ska genomföras. Sedan reportrar kan jobba öppnare inne i 

Burma har internationella donatorers bistånd minskat då redaktionerna inte längre klassas som 

exilmedier, eftersom det är regimen som har bjudit in till etablering i Burma, som en redaktör 

uttrycker det: “because Burma is changing, the donors are shifting their support” (I11).  På grund av det 

minskade biståndet uppger redaktörerna att det är nödvändigt att förändra organisationernas 

struktur för att passa in i det nya medielandskapet. “Maybe after 2-3 years, after returning gradually, we 

might need to change to semi-commercial media organisations, or public owned media organisation, or maybe at 

some point, moving away from donor oriented” (D1).  

Exilmediernas existens har möjliggjorts på grund av utomstående finansiärer 

sedan de grundades, så det finns tveklöst ett beroende av donatorer, vilket kan hota den 

journalistiska friheten enligt McQuail. Innan exilmedierna kan fatta beslut om hur 

organisationerna ska omstruktureras måste de vänta in besked från donatorer, för att veta hur 

mycket pengar de har att röra sig med. Vi ser beroendet som ett hot mot journalisternas frihet 

att fritt styra över organisationernas uppbyggnad och struktur då journalisterna kan tvingas 

möta donatorernas krav för att få pengar i framtiden, “How to grow, how to sustain, keep your operation 

(...) I mean how to keep your voice in your reporting because you are non profit media so we don't make money 

from it so thinking about the journalism and reporting” (D1). McQuail menar dock att det kan vara 



 41	  

godtagbart i vissa sammanhang för medierna att i första hand inte prioritera sina egna 

rättigheter. Det är viktigare att medierna är lojala mot samhället och inte främst prioriterar sina 

egna rättigheter. 

För att överleva utan finansiärer och donatorer i framtiden förbereder sig 

exilmedierna för att bli kommersiella, journalisterna upplever inte kommersialismen som ett hot 

mot det journalistiska innehållet, “maybe semi-commercial media, we have a public service law. Profit 

media organisations, we don’t do that” (D1). Idén med alternativa medier är att de inte ska drivas 

kommersiellt: det är ett hot mot självständigheten och medierna bör istället förmedla relevanta 

nyheter som en samhällsservice (Coyer, Dowmunt och Fountain 2007:207).     

Shan Herald menar att finansieringen alltid varit ett hinder och att de är 

åsidosatta till fördel för exilmedierna som rapporterar om hela Burma, “Many donors in the past 

would think that, uhm, we should be ignored. Because, they all liked to support only those who were working for 

the whole country, and not just part of it” (SH1). Att de enbart fokuserar på Shanstaten och inte hela 

Burma betraktas som huvudanledningen till att internationella biståndsorganisationer och 

finansiärer inte donerar pengar. Enligt västerländska mått lever Shan Herald inte upp till 

objektivitetsidealet (Allen 2010) vilket ofta är en förutsättning för att få pengar från omvärldens 

biståndsmyndigheter. Brooten menar dock att minoritetsmedierna inte nödvändigtvis måste 

rapportera objektivt för att verka demokratiserande och att övriga exilmedier anpassar sina 

arbetsrutiner efter finansiärernas syn på journalistiska ideal (2006).  

 

   

10. SLUTSATS/DISKUSSION	  
Den här uppsatsen visar att situationen för burmesiska exiljournalister trots den pågående 

demokratiprocessen i Burma ännu är komplicerad och inte fri. Förhållandet till regimen är 

kluvet och misstänksamheten stor. 

 

10.1	  Burma	  och	  demokratiseringsprocessen 

Det finns motsägelser i vad journalisterna säger och hur de agerar. De är eniga om att regimen 

inte vill göra Burma till en verklig demokrati, ingen tror att regimen förändrats eller planerar att 

förändras på riktigt, de har bara bytt förklädnad i syfte att locka internationell uppmärksamhet. 

Det råder en misstänksamhet mot regimens tankar och vad som kommer att hända framöver; en 
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del informanter befarar att de skulle kunna råka illa ut om de flyttar in i Burma helt och hållet 

och hamnar under regimens makt. Trots detta har alla redaktioner vi intervjuat redan flyttat 

stora delar av verksamheten och planerar att flytta helt. En betydande anledning verkar vara 

konkurrensen från lokal media (ofta ägd av regimen) som redan är på plats och har ett 

försprång; exilmedierna är angelägna om att flytta tillbaka så fort det är möjligt för att säkra sin 

plats på mediemarknaden.   

Förhållandet till regimen förefaller vara en balansgång. Även om 

förhandscensuren är borta förekom repressalier mot reportrar för bara några månader sedan 

(våren 2013), och samtidigt som regimen bjuder in medierna till presskonferenser och samtal, 

vet alla vilka ämnen det är för tidigt att skriva om. Journalisterna vi intervjuat är fortfarande 

baserade i Chiang Mai och anger att de inte är rädda för konsekvenser om de skriver något 

regimkritiskt - de vill vara objektiva och kunna skriva båda sidors argument - men de säger sig 

tro att reportrarna i Burma använder sig av självcensur i högre grad. Frågan är då hur fritt 

exiljournalisterna kommer att rapportera när de väl flyttat in. Flera informanter uppger att 

självcensuren har ökat sedan flytten och med tanke på redaktionernas rädsla för att bli av med 

publiceringslicensen ser vi en risk för eskalerande självcensur och konflikter mellan redaktörer 

och reportrar där redaktörer kan tvingas vara mer försiktiga för att behålla licensen. Faktumet 

att den nuvarande presslagen från 1962 inte garanterar någon pressfrihet, och att regimen hittills 

inte dragit sig från att arrestera journalister med stöd i helt andra lagar, är ett stort problem för 

utövandet av fri journalistik. I väntan på en ny medielag verkar alla inta en avvaktande hållning. 

Journalisterna anser alla att de haft en betydande del i 

demokratiseringsprocessen i Burma genom sitt informerande arbete. Liksom McQuail beskriver 

kan de definitivt anses vara demokratiskt deltagande medier genom sin funktion som 

gatekeeper för att granska makten, att de möjliggör medborgardeltagande genom ny teknologi 

och att de fungerar som röst för de marginaliserade i samhället. Alla informanter ser det som 

den största anledningen till att de vill arbeta som journalister; att kämpa för att folk ska få veta 

vad som händer i Burma, och situationen för minoritetsfolken i delstaterna som inga andra 

rapporterar om. Att fungera som ett offentligt rum där medborgarna själva får ta upp frågor de 

anser angelägna i enlighet med Frasers definition av offentlighet. Men samtidigt svarar många 

på frågan om självcensur att det är något de tvingas använda sig av i fallet med de religiösa 

konflikterna mellan buddhister och muslimer som pågår just nu. Detta både för att man skulle 
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kunna uppfattas som partisk och för att man oroar sig över reportrarnas personliga säkerhet. Det 

är inte ovanligt med hot och trakasserier mot de reportrar som befinner sig i konfliktområdena 

för att arbeta. Man svarar att man i rapporteringen om detta måste undvika de ord som skulle 

kunna spä på upproren. Istället för att berätta vilka grupper det gäller, säger man bara att “två 

grupper” är i konflikt. Man undviker alltså medvetet att rapportera om de olika gruppernas 

anledningar till att slåss, vilket med tanke på deras uttalade vilja att vara en “voice for the 

voiceless” skulle kunna ses som ett svek mot den muslimska minoriteten i landet. 

 

10.2	  Journalistiska	  ideal	  och	  utmaningar 

Ett mål i utvecklingen av exilmedierna är att bli objektiva i sin nyhetsrapportering och att låta 

båda sidor komma till tals. Man ser det västerländska objektivitetsidealet som eftersträvansvärt 

och har public service som förebild. Det gör att man måste samarbeta med den regim man 

misstror och som satt många av journalisterna i fängelse. Samtidigt som informanterna säger sig 

vara objektiva och vilja ha balans i rapporteringen, säger de också att det är de som rapporterar 

“sanningen”. Enligt informanterna är de inte partiska åt något håll utom åt “sanningshållet”. 

Detta kan vara problematiskt i fråga om att vara objektiv media, då begreppet sanning är relativt. 

Sammantaget med att de flesta journalister inte har någon journalistisk utbildning utan en 

bakgrund som aktivister, och att många suttit fängslade på grund av dessa aktiviteter, tror vi att 

det är svårt att anta ett helt objektivt arbetssätt utan någon typ av formell journalistisk träning.  

  Finansieringen är ett problem som exilmedierna står inför just nu (maj 2013). I 

och med flytten till Burma kommer de att övergå till att vara självständiga medier och officiellt 

inte längre i behov av donatorer för sin överlevnad. Detta är dock svårare i realiteten än i teorin. 

Dessutom var det regimen som officiellt bjöd in medierna att komma hem, vilket skulle kunna 

vara en anledning till att sponsorer drar sig tillbaka. Medieutbudet inne i Burma växer hela 

tiden och består huvudsakligen av regimägda medier som naturligt får ett försprång. Vi ser två 

hot med detta. Dels kan exilmedierna tvingas anpassa innehåll och organisation för att 

tillmötesgå donatorer för att hålla kvar dem så länge som möjligt. Dels kan de behöva övergå 

till att vara kommersiella eller semi-kommersiella medieföretag, vilket också skulle hota 

objektiviteten och det innehåll som hittills varit så demokratiskt kämpande. Själva idén med 

alternativ media är att den inte ska drivas i syfte att tjäna pengar utan att den ska rapportera 

nyheter som en “samhällsservice” (Coyer, Dowmunt & Fountain 2007).  
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Ett problem för exilmedierna är svårigheten att sända TV och radio. Även om de skulle få 

fullständigt sändningstillstånd inne i Burma - och våga flytta hela verksamheten dit - finns inte 

tillräckligt bra infrastruktur. Långsam Internetuppkoppling, blackouts, el som slås av kvällstid 

och frånvaro av sändningsteknik och studior är hinder de står inför. Den största anledningen till 

att medierna ändå är så angelägna om att flytta in i Burma är närheten till källorna. Att vara där 

nyheterna händer är en förutsättning för nyhetsjournalistik, och man har hittills fått lita på 

telefonsamtal från reportrar på insidan och källor som kontaktar dem via Internet. Problemet 

med detta är svårigheten att verifiera sanningshalten och att få två sidor av historierna, något 

som i vissa fall varit ett hinder i publicering av material. 

  Situationen för exiljournalister som är i stånd att flytta in i Burma är således 

komplicerad både med tanke på deras förhållande till regimen och praktiska/tekniska hinder. 

Men de flesta informanter ser ljust på framtiden och ser fram emot nästa val 2015. Våra resultat 

har relevans för vidare forskning eftersom utbudet av litteratur om mediesituationen i länder 

under samhällsutveckling är mycket sparsamt. Det vore mycket intressant att följa 

journalisternas flytt in i landet och undersöka hur situationen utvecklas, hur valresultatet faller 

ut och hur demokratiseringsprocessen fortgår.  
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