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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mediehusen arbetar för att motverka 

permanenta psykiska skador för utrikeskorrespondenter och utrikesmedarbetare som har 

befunnit sig i, och rapporterat från konfliktzoner eller oroliga områden. Uppsatsens 

utformning har sin grund i nio kvalitativa intervjuer med journalister och fotografer som 

befunnit sig i och rapporterat från oroliga områden och väpnade konflikter. 

 

För att undersöka detta är studien uppdelad i tre delar. Del ett undersöker journalisters 

och fotografers förberedelser inför avfärd till ett konfliktområde. Del två, 

omhändertagandet och bearbetning av upplevelser som journalister och fotografer varit 

med om. Del tre belyser journalisters och fotografers egen medvetenhet kring 

mediehusens policys och stadgar. 

 

Studien presenterar journalisters och fotografers egna upplevelser från såväl krig som 

vistelser i oroliga områden. De berättar om psykisk ohälsa, psykiskt påfrestande 

händelser och det journalistiska uppdraget i konfliktområden. Svaren som de 

intervjuade har givit har analyserats genom copingteorier och modulära 

emotionsteorin. 

 
Undersökningen visar bland annat att journalister och fotografer behöver gömma 

sig bakom yrkesrollen för att klara av de psykiska påfrestningarna de utsätts för. 

Det visar sig även att det viktigaste för denna yrkesgrupp är att det finns ett syfte 

med att exponera sig för krig och farligheter. Vidare finns även en överhängande 

risk för skador av amygdala, den del av hjärnan som genererar den subjektiva 

känslan av rädsla. Vid allvarliga skador slutar personen att generera känslor 

kopplade till rädsla. 

Studien överlag sträcker sig, bortsett från en återblick av journalistiken i krig, från 2017 

och fem år tillbaka i tiden. 

Nyckelord: Journalist, psykisk ohälsa, krigsjournalistik, utrikeskorrespondent  
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1. Inledning 
 
Över tid har journalistiken förändrats. Vissa förändringar till det bättre, medan andra 

förändringar har kommit att kosta livet på tusentals journalister världen över. Enligt 

Committee to Protect Journalists (CPJ) finns det en typ av journalistisk genre som stått i 

centrum för störst förluster, rapporteringen från väpnade konflikter och oroliga områden. 

 

Ken Olofsson, en före detta utrikesreporter har, genom en historia från Bosnienkriget, 

inspirerat oss till denna studie. Efter en intervju med honom tidigare under utbildningen, 

började det sås ett frö hos oss. Olofsson berättade om en av sina resor ner till Bosnien och 

Hercegovina 1994, det blodiga Bosnienkriget hade nått ett läge där varken journalister 

eller FN-styrkor kunde känna sig trygga. Olofsson blev kontaktad av SVT om att 

rapportera från kriget, den efterföljande dagen satt han i en bil på väg till Södertälje för 

att kvittera ut en skyddsväst. Samma eftermiddag befann han sig på ett flyg ner till den 

väpnade konflikten i Balkan. Han berättar att tanken på säkerhetsutbildning inte fanns på 

kartan. En skyddsväst, en blå FN-hjälm och hans egna erfarenheter var det som skulle 

hålla honom säker. Väl nere i Bosnien och Hercegovina fick Olofsson riskera livet gång 

efter annan.  

 

Han berättade om vägbanor uppe i bergen som föll sönder, kontinuerliga bombningar 

runt FN-lägret där Olofsson befann sig och ett väpnat möte med legosoldaten från 

Sverige, Jackie Arklöf. Arklöf som senare kom att kopplas till polismorden i Malexander, 

nu korsades hans och Olofssons vägar. Arklöf hotade med att spränga bussen som 

Olofssons grupp satt i, om han inte fick de svenska AK-5:orna de hade med sig. Utanför 

bussen avrättade sedan Arklövs följe två soldater innan de begav sig. 

 

När Olofssons reportage var färdigt blev han hemkallad. Han fortsatte sin historia och 

förklarade att han var förväntad att infinna sig på kontoret dagen efter för att börja 

behandla sitt insamlade material. Ingen lade någon vidare vikt i vad han hade varit med 

om eller hur han mådde. 
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Olofssons historia lämnade många frågetecken, är det lika illa idag? Hur kan ett farligt 

arbetsfält kantas av ett så naivt säkerhetstänk? Och hur upplever dagens journalister och 

fotografer att det ser ut idag? 

 

Enligt Committee to Protect Journalists, en icke-vinstdrivande organisation som 

förespråkar den fria pressen, har 414 journalister mist livet som en direkt konsekvens av 

sin rapportering mellan åren 2013–2017, och sedan CPJ började föra statistiken 1992 har 

totalt 1773 journalister mist livet. 2017 är året med lägst dödlighet bland 

utrikeskorrespondenter sedan 2002. Sedan 2015 har antalet förlorade liv bland reportrar 

och mediepersoner minskad varje år (CPJ, 2017). 

 

Olofssons historia tillsammans med CPJs statistik blev grunden för studien som kommer 

att belysa vilka förberedelser som görs för att säkerställa tryggheten för reportrar och 

fotografer som rapporterar från konfliktzoner och oroliga områden. Studien kommer att 

kartlägga hur omhändertagandet ser ut för reportrar och fotografer som kommit hem från 

dessa typer av områden. Slutligen presenteras hur medvetna journalister och fotografer är 

beträffande vilka policys och stadgar mediehusen har gällande sina utsända. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mediehusen arbetar för att motverka 

permanenta psykiska skador för utrikeskorrespondenter och utrikesmedarbetare som har 

befunnit sig i, och rapporterat från konfliktzoner eller oroliga områden. 

 

Uppsatsens är inte till för att ställa någon aktör mot väggen utan snarare att belysa 

situationen och hur den ser ut idag samt hur reportrarna själva upplever att det ser ut. För 

att reda ut detta är uppsatsen byggd på kvalitativa intervjuer utifrån tre frågeställningar. 

 

1. Vad får reportrarna för förberedande kunskap inför uppdrag? 

2. Hur upplever reportrarna att omhändertagandet ser ut efter hemkomst? 

3. Hur medvetna är reportrarna själva om mediehusens policys och stadgar? 
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Detta är tre avgörande områden och varje frågeställning lämnar rum för underfrågor. Det 

är även utifrån dessa frågor som intervjuerna har sin grund. 

  

Tanken är enligt den första frågan att undersöka den teoretiska och praktiska kunskap 

som reportrar får ta del av inför avresa till en konfliktzon eller oroligt område. Här 

undersöks huruvida det finns obligatoriska utbildningar reportern måste ta del av eller 

inte. Även om det görs riskanalyser, vilka är i så fall är involverade i den analysen och 

hur upplever reportern att det påverkar hens arbete. Centrala punkter är om det görs 

kontinuerliga uppföljningar på utbildningarna och om förberedelserna ser likadana ut för 

fast anställda och frilansande journalister och fotografer. 

  

Fråga två är tänkt att undersöka mediehusens arbete kring återhämtningsprocessen för 

reportrar som befunnit sig i psykiskt påfrestande miljöer. Vilka åtgärder finns för att 

säkerställa deras psykiska välmående, hur upplever reportrar att detta arbete följs och vad 

de kan förvänta sig av sina chefer. 

 

Den sista frågeställningen ska ta reda på journalisternas och fotografernas medvetenhet 

kring mediehusens policys och stadgar. Vi vill med andra ord ta reda på hur trygga 

reportrarna är i sin kunskap gällande vad de kan förvänta sig inför- och efter en avresa. 

 

1.2 Definitioner 
 

Reporter: Vi har valt att benämna samtliga journalister och fotografer som reportrar. De 

gånger som det nämns att det är en journalist eller fotograf är det av en anledning och har 

en betydande faktor att personen har just den rollen. 

 

Stringer: Är en journalist som är deltidsanställd hos ett mediehus för att rapportera i ett 

specifikt område (Collins dictionary, 2017). Det vill säga en frilansare som är 

kontrakterad för ett mediehus. 
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Fixare: Fixare är en person som har god lokalkännedom och som anlitas av reportrar för 

att vara guide och tolk. Kan även hjälpa till med andra saker som till exempel att fixa 

intervjuer. 

2. Bakgrund 
 

För att förstå arbetsrollen som reporter eller fotograf i osäkra områden eller väpnade 

konflikter behövs en återblick. Mycket har hänt genom åren och ett par milstolpar går att 

urskilja som har format fältet för såväl fast anställda som frilansande reportrar och 

fotografer. 

 

För att begripa den journalistiska rapporteringen från krig är Falklandskriget 1982, enligt 

författaren Howard Tumber (2004), en avgörande händelse. Tillsammans med brittiska 

styrkor anslöt sig journalister med mål att rapportera från kriget. Tumber (2004) 

beskriver i sin bok om hur journalisterna var tvungna att förhålla sig till hur trupperna 

rörde sig. Efterhand började journalisterna dela truppens psykiska tillstånd och 

inställning. Det som var viktigt för de brittiska trupperna blev också en angelägenhet för 

journalisterna, skriver Tumber. Ett samtal hem från en soldat ledde således till 

hemlängtan för journalisterna. Det kom även att bli så att journalisterna slutligen 

identifierade sig med soldaterna - efter att ha delat upplevelser och förflyttat sig med dem 

en längre tid (Tumber, 2004). 

 

On this occasion you were always part of it. You couldn't get off, you couldn't say at the end of 

one day: Lets go and have a drink somewhere, away from the story. You were a part of the story in 

that sense. The journalists certainly began to feel that they belonged. 

Morrison & Tumber (Tumber, 2004). 

 

Precis som Howard Tumber menar på att ett specifikt tillfälle öppnade ögonen för hur 

journalister påverkas av miljöer de verkar i, understryker även medieforskarna Stig 

Nohrstedt och Rune Ottosen (2014), att en enskild händelse har förändrat omvärldens 

förhållningssätt till hur man bör rapportera från krig. Händelsen som författarna menar på 
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har haft stor inverkan är Gulfkriget under 90-talets inledande fas. Amerikanska 

nyhetsorganisationer hade börjat protestera mot medias dåliga insikt i just Gulfkriget. 

Åtgärden som togs för att få en bättre inblick i kriget var enligt Nohrstedt och Ottesen att 

man år 2003 lät journalisterna genomgå militär utbildning tillsammans med amerikanska 

trupper. På så vis skulle journalisterna lära sig krigsföring, att se mönster och hur de 

skulle föra sig ute i fält (Nohrstedt och Ottosen, 2014). 

 

I magasinet The Atlantic återfinns en handfull artiklar över journalisters erfarenheter från 

att ha befunnit sig i- och rapporterat från krig. I en av artiklarna signerad Dashiell Bennet 

(2013) hörs två röster, Ed Ceaser, med ett förflutet från British GQ och Francesca Borri, 

frilansande journalist, båda har befunnit sig i ett brinnande Syrien.  

Både Ceaser och Borri berättar om farorna i att kliva in i ett pågående krig, avsaknaden 

av mediebolagens värdiga behandling av dem själva som utrikesreporter och understryker 

båda två att det aldrig har varit så farligt att rapportera från krig som idag. 

 

Stridigheterna i Bosnien & Hercegovina, Falklandskriget och Gulfkriget har alla varit 

historiska händelser som krävt liv och förändrat arbetsrollen för journalisterna. Anna 

Larsdotter (2009) skriver i sin artikel Reporter i Krig, i magasinet Populär historia att det 

krig som historiskt sett skördat flest journalister är andra världskriget 1939-45. Larsdotter 

(2009) skriver även om att det kom att bli det mest bevakade kriget genom historien, där 

10 000 journalister på ett eller annat sätt deltog. En tredjedel av dessa behövde sätta livet 

till under sin rapportering.  

 

2.2 Farligare än någonsin? 
 

Enligt Committee to Protect Journalists (CPJ) som för statistik över dödade journalister i 

högriskområden har106 journalister och fotografer fallit offer till följd av sin rapportering 

under kalenderåret 2012. Detta är den näst högsta siffran dödsoffer bland reportrar i 

konfliktzoner sedan man började föra statistik från 1992 (CPJ, 2017). Från år 2015, vilket 

är det tredje dödligaste året gällande journalister och fotografer i oroliga områden, syns 

en tydlig sänkning fram till idag. Detta trots att Reportrar utan gränser (2017) hävdar att 
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krigen har blivit farligare att rapportera från. Skillnaden mellan 2012 och 2017, förutom 

att krigen har blivit farligare, är att mediehusen under denna period lagt större fokus på 

säkerhet och började se till att sina utsända reportrar gick särskilda säkerhetsutbildningar 

(CPJ, 2017; Reportrar utan gränser, 2017). I enlighet med reportrar utan gränser, som 

också presenterat statistik för år 2017 gällande dödade och fängslade reportrar, har 65 

journalister och fotografer fallit offer för kriget. 326 sitter fängslade, 54 hålls som gisslan 

och två reportrar har rapporterats försvunna (Reportrar utan gränser, 2017). I statistiken 

framkommer det även att de 65 reportrar som mist livet under 2017, har dött som en 

direkt konsekvens av sitt yrke. Med andra ord har de blivit utsatta för bombanfall eller 

mördats i syfte att tysta deras rapportering. Som det återgivits tidigare i texten har 2017 

varit det år som har lägst dödlighet på 14 år, Reportrar utan gränsers förklaring till den 

låga dödssiffran är till viss del för att de flesta journalister och fotografer har lämnat 

högriskområden som Libyen och Syrien, och nu befinner sig utanför konflikternas 

centrum. En annan förklaring är enligt Reportrar utan gränser, den ökade medvetenheten 

kring farorna som reportrar utsätts för under sin rapportering. 

 

Det är naturligtvis glädjande att färre journalister har dödats samtidigt är det 

viktigt att tänka på att säkerhetssituationen är så svår i vissa länder att de blir till 

svarta hål om journalisterna lämnar för att rädda sig. Att tvingas fly är ingen 

långsiktig lösning på säkerhetsproblemet. 

Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser (2017). 

 

Enligt statistiken från reportrar utan gränser (2017), ligger Syrien i topp tillsammans med 

Mexiko, Afghanistan och Irak över de länder som har högst dödlighet gällande journalister 

och fotografer. I samtliga länder har reportrarna varit mål – syftet har med andra ord varit 

att likvidera just den person som avled. 
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2.3 Exempel på utbildning 
 
Ett exempel på hur utbildningar som är förberedande inför utresa är SVT:s egen 

utbildning. SVT berättar om utbildningen i sin interntidning Vi på TV (2017), i artikeln 

Pulshöjande säkerhetsutbildning för utrikeskorrar. I artikeln skriver de att det läggs stort 

fokus på verklighetstrogna övningar och i en studio i centrala Stockholm har SVT 

förberett sju olika tänkbara scenarion som utrikeskorrar och fotografer ska få uppleva och 

bli utbildade i. Figuranterna och skådespelarna i övningarna är alla brittiska före detta 

soldater som själva verkat i områden med väpnade konflikter, och själva fått kroppsdelar 

bortsprängda (Vi på TV, 2017).  

 

I ett av de sju scenarierna börjar det med att de deltagande reportrarna i utbildningen 

sitter i ett kafé. Sen smäller det en ”bomb” precis utanför och övningen är igång. Det 

ligger blodiga och söndersprängda kroppar utanför kaféet. Deltagarna får då bestämma 

sig själva om de ska börja rapportera eller rädda människor. Efter att övningen avslutats 

går övningsledarna igenom vad deltagarna gjorde bra och dåligt. Anledningen till varför 

övningarna ska vara så verklighetstrogna, är för att de ska komma så nära en verklig 

situation som möjligt för att se hur personerna skulle agera och få en känsla av hur det 

kan vara att se till exempel personer med bortsprängda kroppsdelar (Vi på TV, 2017). 

 

Enligt utrikeskorrespondenterna Bengt Norborg och Henrik Silver kantades 90-talet av en 

naiv säkerhetssyn. Något som under 2000-talet resulterat i ett mer professionellt 

säkerhetstänk. 

  

I mitten av 1990-talet var det ingen som reflekterade över att vi skulle ha någon form av 

säkerhetsplanering eller utbildning. Och ingen frågade när vi kom hem från en resa om vi hade 

varit med om något som vi behövde bearbeta. 

 Bengt Norborg och Henrik Silver (Vi på TV, 2017). 

 

Från och med i år, 2017, står SVT själva för hela ansvaret kring de grundläggande 

säkerhetsutbildningarna, detta för att vara säkra på att de anpassas efter journalisternas 

egna specifika behov. Andra exempel på övningar kan vara hårt bevakade vägspärrar, hur 
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man tar sig genom ett minfält eller hur det är att bli överfallen med både stick- och 

eldvapen. Även sjukvårdsutbildningar står i fokus för reportrarna (Vi på TV, 2017). 

 

Ett annat företag som tillhandahåller förberedelseträning kring avresa mot 

konfliktområden är European Broadcasting Union (EBU), som SVT (1 av 73 medlemmar 

från 56 olika länder) har nyttjat och då lagt fokus på Hostile Environment Safety Training 

(HEST) (ebu.ch, 2017). HEST övningarna går ut på att lära sig om bland annat sina 

styrkor och svagheter när man rapporterar från farliga områden och bättre bedöma risker i 

extrema situationer (ebu.ch, 2017). Även i EBUs utbildning är övningsledarna före detta 

soldater och människor som på ett eller annat sätt befunnit sig på frontlinjen i krig. 

2.4 Avsiktsförklaring angående resor till högriskområde: 
 

Under sommaren 2017 skrev flera av Sveriges stora mediehus på dokumentet 

Avsiktsförklaring angående resor till högriskområde. Dokumentet skrevs på av olika 

chefer från Aftonbladet, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen, Svenska 

Dagbladet, SVT, Sveriges Radio samt TV4. Alla som intervjuas för uppsatsen jobbar för 

eller har varit kontrakterade av något av företagen under sina utlandsresor. 

Avsiktsförklaringens syfte är att: ”etablera en branschgemensam hållning med det yttersta 

målet att stärka säkerheten för våra medarbetare” (Avsiktsförklaringen, 2017). Punkterna 

som tas upp i överenskommelsen är till stor del redan täckt av Arbetsmiljölagen 

(1977:1160). Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olyckor i samband 

med arbetet samt att det även ska vara en god arbetsmiljö. Lagen gäller för varje 

verksamhet där en arbetstagare utför arbete åt en arbetsgivare (Arbetsmiljölagen, 2017).  

 

Första punkten i Avsiktsförklaringen handlar om att medieföretagen skall göra en 

riskanalys kring området som korrespondenten ska åka till (Avsiktsförklaring, 2017). Den 

täcks redan under 2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet samt under 3 kap. Allmänna 

skyldigheter i Arbetsmiljölagen. Kapitel 2, paragraf 2, säger att arbetet ska planläggas 

och organiseras för att det skall ske i säker och bra miljö (Arbetsmiljölagen, 2017). 

Kapitel 3, paragraf 2, i arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder 

som går för att förebygga att arbetstagaren utsätts för olyckor eller ohälsa. Om det finns 
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risk för att ohälsa eller olycksfall kan inträffa, ska man ändra så att risken för ohälsa och 

olycksfall undanröjs. Arbetsgivaren ska också ha de risker i åtanke som kan finnas med 

att man arbetar själv (Arbetsmiljölagen, 2017). Samt kapitel 3, paragraf 2a, säger att 

arbetsgivaren ska systematiskt planera, sköta och kontrollera så att arbetsmiljön fyller de 

krav som en god arbetsmiljö ska innebära. Arbetsgivaren ska även utreda arbetsskador, 

fortsätta att undersöka de risker en verksamhet kan innebära, samt vidta de åtgärder som 

krävs för detta (Arbetsmiljölagen, 2017). 

 

Punkt två i avsiktsförklaringen (2017) handlar om att korrespondenterna som ger sig iväg 

ska ha genomgått en kvalificerad säkerhetsutbildning, och punkt tre som handlar om att 

de som sänds in i högriskområden ska ha relevant och uppdaterad 

akutsjukvårdsutrustning och annan lämplig skyddsutrustning, något som motsvarar kap. 3 

i Arbetsmiljölagen (2017) Allmänna skyldigheter. 

 

I kapitel 3, paragraf 3, i Arbetsmiljölagen (2017) står det skrivet att arbetsgivaren ska se 

till att arbetstagaren väl känner till de förhållanden som arbetet ska bedrivas i, samt att 

arbetstagaren känner till alla risker som medföljer med arbetet. Arbetsgivaren ska se till 

att arbetstagaren har den utbildning som behövs för att undvika risker i arbetet. 

Arbetsgivaren ska även se till att endast arbetstagaren som fått tillräckligt med 

instruktioner får utföra arbete där risker för ohälsa och olycksfall finns. Samt att paragraf 

7 i samma kapitel säger att om inte en betryggande miljö kan nås, ska personlig 

skyddsutrustning användas och det är arbetsgivarens ansvar att personalen har sagd 

utrustning (Arbetsmiljölagen, 2017). 

 

Tove Carlén, som är etikombudsman på Svenska Journalistförbundet (SJF) berättar att 

många medieföretag börjat använda sig av så kallade stringers (Carlén, 2017). De skickas 

iväg istället för mediehusens egna anställda. Att anlita en stringer innebär mindre 

juridiskt ansvar för mediehusen och de blir svårare att ställa någon till svars om något 

skulle hända. Hon säger också att det varit mycket diskussion om det är rätt eller fel att 

köpa in material på det sättet. Men i och med punkt sju i Avsiktsförklaring angående 

resor till högriskområde (2017) har ansvaret ökat för mediehusen. Punkt sju lyder: ”I de 
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fall företagen skickar kontrakterade frilansare eller fotografer till högriskdestinationer tar 

företagen samma ansvar för dem, och ställer samma krav på dem, som för anställd 

personal”. 

  

Det innebär att de kontrakterade frilansarna ska ha samma skydd och ansvar som hos 

mediehusens egna anställda. I och med att punkten säger att mediehusen ställer samma 

krav på frilansaren, är det obligatoriskt att gå igenom de förberedelser som även ska ske 

innan utfärd. 

3. Tidigare forskning 

3.1 Krig och väpnad konflikt 
 

Journalister är en utsatt grupp i och med hur krig och väpnade konflikter utvecklas. Stig 

A. Nohrstedt och Rune Ottosen (2014) skriver i sin bok New wars, new media and new 

war journalism hur viktigt det är att kontrollera medierna under ett krig. Så viktigt att 

USA valde att bomba Al-Jaziras kontor i Baghdad under konflikterna där mellan 2001–

2003. Men det är inte första gången som ett mediehus och journalister är måltavlor. 

Serbisk television bombades redan 1999 under kriget i det forna Jugoslavien (2014, sid. 

45). 

  

Nohrstedt och Ottosen (2014) skriver att alla deltagande i modern krigsföring känner till 

mediernas grundläggande delaktighet i propaganda och att vinna folkets ”hjärta och 

sinne”. Och därför blir det viktigt att kontrollera dessa (2014, sid. 46-47). Så viktigt att 

Nohrstedt och Ottosen till och med påstår att USAs militär utvecklade en speciell strategi 

för att skjuta journalister (2014, sid. 48). Redan under Gulfkriget 1991 insåg man vikten 

av medierna. Nohrstedt och Ottosen skriver om den otroliga betydelsen av att ha visuella 

bilder, och att detta skulle vara anledningen till varför CNN fick sådant genomslag under 

kriget (2014, sid. 47).  
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3.2 Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD): 
 
I en artikel i tidskriften The American Journal of Psychology gjorde Anthony Feinstein, 

John Owen och Nancy Blair (2002) en undersökning gällande psykisk ohälsa bland 

journalister. De jämförde, vad forskarna benämner som krigsjournalister, ”war 

journalists”, med övriga journalister och de kunde se tydliga mönster kring större 

utsträckning av alkoholkonsumtion och PTSD bland krigsjournalisterna. 

  

I Feinsten, Owen och Blairs undersökning av de 169 journalisterna, drack 

krigsjournalisterna två till tre gånger mer i genomsnitt i veckan jämfört med andra 

journalister. Av de journalister som drack för mycket var 45 stycket krigsjournalister, 

medan bara 14 var icke-krigsjournalister, ”nonwar journalists” (Feinstein, Owen & Blair,  

2002). 

  

Krigsjournalisterna hade även fler symptom på påträngande tankar och bilder av 

traumahändelser, samtidigt som man visade större undvikande och hyperarousala-

fenomen (Feinstein, Owen & Blair, 2002). Hyperarousal är förhöjd aktivitet i 

nervsystemet och ger bland annat överdrivna skräckreaktioner och oförmåga att koppla 

av. Det är speciellt förekommande i samband med hot eller skräckupplevelser. 

Hyperarousal är ett symptom på PTSD (Psykologiguiden, 2017). Krigsjournalisterna hade 

betydligt högre poäng på Beck Depression Inventory (BDI) (Feinstein, Owen & Blair, 

2002). BDI är ett mätinstrument för depressivitet (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Sammanfattningsvis kunde Feinstein, Owen och Blair konstatera att krigsjournalister 

drack mycket mer alkohol och visade högre grad av PTSD och allvarlig depression 

jämfört med andra journalister. Krigsjournalisterna hade svårare att anpassa sig till 

vardagslivet och valde därför alkohol som ett bedövande ämne. Men de var inte mer 

sannolikt att krigsjournalisterna skulle få hjälp för sina besvär. Feinstein, Owen och Blair 

menade då att det råder en tystnadskultur bland journalisternas chefer och hos 

journalisterna själva (Feinstein, Owen & Blair. 2002). 

  

I en annan artikel från 2005, som bygger på Feinsteins tidigare nämnda forskning, 
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skriver Feinstein tillsammans med Omar Ghaffar att de som drabbas hårdast av 

upplevelserna är krigsfotografer. De visade fler symptom på PTSD och hade i större 

utsträckning medicinska problem som högt blodtryck och magsår (Feinsten, A. & 

Ghaffar, O. 2005). 

  

Given that this group of journalists is exposed to the greatest dangers, these 

findings make intuitive sense. As a celebrated war photographer noted, If your 

pictures are not good enough, you're not close enough. 

Omar Ghaffar & Anthony Feinstein (2005) 

4. Teoretiska ramar och utgångspunkter 

4.1 Coping 
 

Coping, eller hantering på svenska, är den process som vi människor går igenom innan, 

under och efter vi upplever stressfyllda situationer. Richard S. Lazarus och Susan 

Folkman (1984, sid. 141) beskriver fenomenet i sin bok Stress, Appraisal, and Coping. 

De skriver att coping är ett konstant skiftande av kognitiva- och beteendeinsatser för att 

klara av interna och/eller externa krav som kräver av eller överskrider en människas 

resurser (Lazarus och Folkman, 1984, sid. 141). Kortfattat kan man säga att coping är 

människans sätt att reagera på stressiga situationer och upplevelser. 

  

Copingprocessen har tre huvuddelar skriver Lazarus och Folkman (1984, sid. 142). Första 

delen är observation och bedömning som handlar om vad personen faktiskt tänker eller 

gör, kontra vad personen brukar göra, skulle gjort, eller borde göra. Andra delen 

undersöker vad en person faktiskt tänker eller gör, inom ett specifikt sammanhang. För 

att förstå coping och utvärdera den behöver man veta vad det är personen upplevt. Ju 

tydligare ett sammanhang är, det vill säga en upplevelse, desto lättare är det att sätta 

coping-tankar och agerande i relation till sagd upplevelse eller sammanhang. För det 

tredje, att prata om en coping-process innebär att man pratar om en förändring i 

hanteringen av tankar och agerande som en stressad situation kan framkalla (Lazarus och 

Folkman, 1984). Coping kan då beskrivas som en skiftande process där en person måste 
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anpassa sig efter hur relationen mellan personen och omgivningen förändras (Lazarus och 

Folkman 1984). 

4.2 Appraisal(värdering) för personer i högriskarbeten 

 

Roos Delahaij och Karen Van Dam (2017) har forskat på hur personer med jobb inom 

högriskarbeten, så som militärer och poliser, och hur deras appraisal (värdering) påverkar 

deras copingmekanismer. Syftet med undersökningen var att ta reda på vilken 

appraisalstyrning som är mest önskvärd för att inte personerna ska försätta sig i onödiga 

farliga situationer. Forskningen gjordes på officerkadetter, specialinfanterister, marine 

corps-rekryter och rekryter under 18-33 veckors tränings perioder. 

 

Delahaij och Van Dam (2017) konstaterar i sin artikel The influence of coping style, 

coping self-efficacy and appraisal emotions i journalen Personality and Individual 

Differences att det finns två olika appraisalstyrningar. En som är uppgiftsfokuserad-

coping (task-focused coping (TFC)), och en som är emotionellt fokuserad-coping 

(emotion-focused coping (EFC)). 

 

Delahaij och Van Dam (2017) kom fram till att den mest önsvärda appraisalstyrningen 

för personer i högriskarbeten är TFC. TFC-styrningar fungerar bättre i kontrollerbara 

situationer, medan EFC-styrningar är bättre för okontrollerbara situationer. Eftersom 

målet för personer i högriskarbeten är att ha kontroll över situationer är därför en TFC-

styrning mer önskvärd (Delahaij & Van Dam, 2017). Även reportrar ska förhålla sig till 

kontrollerbara situationer och därför kan denna teori appliceras på journalister. 

4.3 Modulära emotionsteorin 
 
I boken Stress (2005), presenterar forskarna Mats Fredrikson och Tomas Furmark (2005, 

sid. 143) den modulära emotionsteorin där forskarna förklarar det som att känslor kan 

beskrivas som bestämda kategorier. De är skapade av evolutionen där speciella delar av 

hjärnan genererar vissa känslor. Fredrikson och Furmark (2005) exemplifierar utlägget 

gällande vad som styr vilka känslor som att amygdala, en del av hjärnan, är involverad i 

att läsa av emotioner hos andra människor. Amygdala genererar även den subjektiva 
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känslan av rädsla. Vidare fortsätter författarna och påpekar att amygdala bestämmer 

reaktioner och reglerar beteendet vid bestämda känslor (Fredrikson & Furmark, 2005). 

 

I ett experiment som Fredrikson och Furmark beskriver visade man upp bilder på 

ansikten med olika känslouttryck för försökspersoner. Där kan man enligt författarna se 

tydliga spår av att bilder med arga ansikten aktiverar amygdala mycket mer än vänliga 

ansikten.  

 

Vid en dubbelsidig skada av amygdala, vilket kan ske i samband med att en person 

diagnostiseras med PTSD kan personen, enligt Per Hamid Ghatan (2005, sid. 247)   

uppleva överkänslighet, irritabilitet, aggressivitet och depression, även minnet och 

inlärningen kan få en nedsatt funktion. (Hamid Ghatan, 2005, sid. 247). 

Forskarna Tommy Olsson och Robert Sapolsky (2005, sid. 346) förklarar att vid 

allvarligare skador av amygdala slutar personen att uppleva känslor, och som det 

beskrivits tidigare står amygdala främst för känslan rädsla, vilket i sin tur kan leda till att 

personen slutar att känna rädsla helt och hållet. Kortfattat kan man beskriva det som att 

det sker en dämpande effekt i amygdala, vilket stänger av funktioner med distinkt 

överlevnadsvärde (Olsson & Sapolsky, 2005).  

5. Metod 

5.1 Urval 
 

Urvalet av de reportrar som valts ut är baserat på ifall reportrarna själva känner att de 

upplevt psykiskt påfrestande upplevelser i oroliga/krigshärjade-områden. Det är alltså 

inte vi själva som valt ut vad för händelser reportern ska ha upplevt för att den skall 

klassas som giltig i vår studie. Eftersom hela studien bygger på reportrarnas egna 

erfarenheter tyckte vi även att det är en självklarhet att reportrarna själva bedömer 

huruvida deras upplevelser har varit traumatiska nog.  
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Totalt har vi intervjuat nio utrikesreportrar/utrikeskorrespondenter/fotografer där fem har 

varit män och fyra varit kvinnor, fem fastanställda och fyra frilansare, sju journalister och 

två fotografer. Först skedde ett massutskick med förfrågan via mejl till reportrar på tre 

olika mediebolag. Där ställdes frågan om de hade varit med om något traumatiskt och 

ifall de kunde tänka sig att berätta för oss om sina upplevelser. Med få personer som 

svarade på första förfrågan eller som svarade nej valde vi efteråt att skicka ut 

förfrågningar till ännu fler reportrar. Efter samtal med handledare gavs förslag på olika 

reportrar som kan tänkas vara bra för studien, och därefter skickades ett fåtal noggrant 

valda förfrågningar ut. De personerna som ställde upp har alltså varit kopplade till något 

mediehus när de varit ute på uppdrag och även om de jobbar som frilansare, kan berätta 

om sina upplevelser med ett eller flera mediehus. 

 

Inför studien intervjuades även Tove Carlén, etikombudsman på Svenska 

Journalistförbundet och Sara Henrysson Eidvall, legitimerad psykolog. Inför alla 

deltagarintervjuer med journalister och fotografer ville vi säkerställa att vi hade en så 

bred kunskapsgrund som möjligt. De luckor i kunskapen som behövde fyllas ut var till 

viss del mediehusens policys och stadgar, vad har mediehusen för obligatoriska 

åtaganden gällande reportrars förberedelser inför en resa, samt vad de har för åtaganden 

gällande omhändertagandet efter en resa? Vi kände att för att kunna uttala oss inom 

området behövdes en person med den rätta kunskapen att svara på de frågor vi ännu inte 

hade hittat tillräckliga svar på. Efter att ha fått kontakt med SJF (Svenska 

Journalistförbundet) blev vi hänvisade till Tove Carlén, Etikombudsman. Det andra 

området som behövde fyllas med kunskap inför intervjuerna var den psykologiska biten. 

Vi ville främst ha svar på tre frågor: 

Vad innebär det för en person att utveckla PTSD? 

 Hur är det att leva med PTSD?  

Vilka faktorer kan utlösa den depression som kännetecknar den psykiska sjukdomen? 

För att få så precisa svar som möjligt valde vi att kontakta Sara Henrysson Eidvall, som 

har ett förflutet som psykolog och idag jobbar på Stockholms Universitet i egenskap av 

psykologilärare. Anledningen till att valet för på just Henrysson Eidvall var att vi kände 

till henne sedan tidigare. Vi hoppades på att hennes bakgrund som högskolelärare skulle 
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ge oss den pedagogiska förklaring med möjlighet till svar på följdfrågor, som vi var ute 

efter. Det visade sig även, som av en slump, att Sara Henrysson Eidvall forskat inom just 

PTSD. Vilket sedermera ledde till en intervju som fyllde de kunskapsluckor vi behövde 

fylla. 

 

5.2 Intensiva fallstudier 

Denna studie kommer vara en intensiv fallstudie. Mats Ekström och Larsåke Larsson 

(2010) beskriver intensiva fallstudier som studier inriktade på specifika händelser och 

organisationer. I vissa studier, undersöker forskarna väldigt noggrant ett eller flera fall 

(2010, sid. 19). I denna studie kommer exakt detta ske. Det är flera fall med samma 

utgångspunkt och svaren kommer vara beroende utifrån vad journalister och fotografer 

upplevt ute i fält. Varför korrespondenternas upplevelser har stor betydelse är för att de 

kommer påverka svaren gällande omhändertagandet. Har reportern själv inte tyckt att hen 

upplevt något hemskt, kommer reportern med största sannolikhet inte vilja ha lika mycket 

hjälp när denne kommer hem. Och i dessa fall beskriver Ekström och Larsson (2010, sid. 

19) att situationella och kontextuella aspekter spelar stor roll. De skriver att i intensiva 

studier av specifika fall möjliggör undersökningen av hur unika situationer påverkar ett 

samtal, hur kontextuella förhållanden görs och hur de påverkar kommunikationen. 

5.3 Kvalitativa intervjuer 

 
För att kunna utföra studien behöver vi samla in kunskap genom kvalitativa intervjuer. 

Denna metod används för att, som Larsson skriver (2010, sid. 54), om man ska studera en 

händelse som redan skett och relationer mellan två grupper (i detta fall reportrar och 

mediehus) så rekommenderar han att använda intervjuer som huvudsaklig metod. Larsson 

(2010, sid. 54-55) beskriver det sättet att intervjua lämpligt när man vill få personernas 

egna uppfattningar och erfarenheter. Under intervjuerna konstruerar intervjupersonen 

aktivt sin sociala värld och skapar historien och personer, vilket ger forskaren en 

autentisk insikt i personens erfarenheter (Larsson 2010, sid.54-55). 
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Enligt Larsson (2010) ger personliga intervjuer en inblick i hur olika personalgrupper i en 

organisation agerar, tycker och tänker när det gäller kommunikation (Larsson 2010, sid 

55). 

 

Fem av intervjuerna gjordes över Skype eller liknande program och fyra intervjupersoner 

träffade vi i verkligheten antingen på intervjupersonernas arbetsplatser eller på café. När 

intervjuerna genomfördes var det en av oss som stod för större delen av intervjun medan 

den andre tog anteckningar och såg till att vi inte missade några vitala punkter. 

 

Först presenterades ämnet för intervjupersonen där bakgrunden om Ken Olofsson 

berättades. Sedan berättades och underströks det tydligt att personerna skulle vara 

anonyma av just anledningen till att de skulle kunna berätta så mycket som möjligt, även 

om detta stod i missivbrevet som skickades ut med frågan om personerna ville ställa upp 

på intervju. Varför vi valde att ta upp anonymiteten igen var för att vi ville vara helt säkra 

på att intervjupersonerna kände sig bekväma med att berätta saker som man kanske inte 

vill att arbetsgivaren ska få reda på. Därefter satte intervjuerna igång. De var uppdelade i 

tre delar (Bilaga 2): 

1. Förberedelser inför en resa. 

2. Omhändertagande efter en resa. 

3. Policys och stadgar. 

  

5.4 Etiska dilemman 
 

Eftersom vi ville att reportrarna skulle öppna upp sig så mycket som möjligt valde vi att 

göra dem anonyma. Detta eftersom man kanske inte vill att ens arbetsgivare skall veta 

ifall man sagt något kritiskt om företaget. Även om flera personer inte hade några 

problem med att gå ut med namn valde vi att göra dessa anonyma för att det intressanta 

med uppsatsen inte är vilket företag en person arbetar för, utan det intressanta är att se 

hur reportrar överlag upplever hur rapportering från krigs- och konfliktområden är. 

Därför har vi valt att så försiktigt som möjligt att skriva ut händelserna så deskriptivt som 

möjligt, fast utan att någon skall kunna koppla det till vissa personer. Vi valt att benämna 



 22 

reportrar senare i uppsatsen med kodnamnen 001-009. Detta för att en av de intervjuade 

önskade sig anonymitetskoden 007.   

 

I början av arbetet hade vi även kontakt med Sara Henrysson Eidvall (2017), legitimerad 

psykolog, som berättade att debriefing inte var ett bra alternativ för alla. Med det menade 

hon att människor kan påverkas negativt av att prata om traumatiska minnen. Detta hade 

vi i åtanke under intervjuerna med reportrarna. Vi fick därför vara extra varsamma med 

om vi tyckte att en person blev påverkad under intervjun och därefter anpassa oss till 

vilka frågor vi ställde samt hur vi ställde dem. 

6. Resultat och analys  

6.1 Förberedelser inför utfärd 
 

På frågan om hur förberedelserna såg ut svarade samtliga tillfrågade att de senaste fem 

åren har det skett en stor förändring av säkerhetsföreskrifterna. Reporter 003 berättar att 

innan detta säkerhetstänk började tas på allvar så fick personen själv välja om den ville 

använda sig av skyddsvästen som låg i baksätet i jeepen som skulle in i konfliktområden. 

Skyddsvästen som vidare var stor och klumpig blev liggande i baksätet i jeepen under 

hela resan. 

 

Reporter 007 berättar om när chefen ringde och frågade om det fanns möjlighet för 

personen i fråga att åka till ett krigshärjat område och rapportera om oroligheterna. Trots 

avsaknad av säkerhetsutbildningar blev personen satt på ett flyg ner till en väpnad 

konflikt, tre timmar efter samtalet. Chefen lovade den nedsände reporter att denne skulle 

få gå en säkerhetsutbildning när reportern kom hem, reportern berättade inte ifall hen fick 

utbildningen efter att denne kommit hem. 

 

En reporter berättar även att det inte var ovanligt för några år sedan att man endast hörde 

av sig när man var framme och kanske vid enstaka tillfällen om det hände något eller om 

man hade frågor. Annars var man i stort sett helt ensam. Reportern framhäver också 
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vikten av att journalister inte var måltavlor på samma sätt för fem år sedan som man är 

idag. 

6.2 Många har haft nytta av säkerhetsutbildningar 
 
Alla nio intervjupersoner berättar om hemskheter de ha upplevt. Reporter 007 har själv 

blivit skjuten under ett utlandsuppdrag. Fyra av nio har haft erfarenheter av att behöva 

rycka in med kunskap de har lärt sig under de förberedande utbildningarna de har gått. 

 

Två journalister, båda med flerårig erfarenhet av utrikesrapportering, beskriver 

arbetsrollen som vandrade pengasäckar, måltavlor för kidnappning som generar pengar. 

Med det menar de att en kidnappning ofta resulterar i krav på pengar i utbyte mot 

kidnappade reportrar från kidnapparna. Gällande liknelsen att de förknippar sig med 

måltavlor handlar om att journalister, sett till hur krigen ser ut idag, är tacksamma pjäser 

att slå ut. Målet är då att stoppa informationsflödet och sedermera stänga kriget för 

utomstående ögon. Mediehusen får på så sätt en sämre insyn i kriget. 

 

De berättar båda om händelser som tvingat redaktionerna att se annorlunda på säkerheten 

kring såväl fastanställda som stringers. Några av dessa är, enligt reportrarna 

knivhuggningen av reportern Bert Sundström i Kairo, 3 februari 2011, Nils Horner - 

Sveriges Radios asienkorrespondent som blev skjuten i bakhuvudet på Kabuls gator den 

11 mars 2014 och fängslandet av Martin Schibbye och Johan Persson i Etiopien den 28 

juli 2011.  

 

Efter dessa händelser upplevde flera av de tillfrågade reportrarna att förändringens vindar 

började blåsa på redaktionerna. Trots dessa historier som någon form av brytpunkt, 

började alla redaktioner arbeta flitigt med säkerheten. Men enligt reporter 004 var det stor 

skillnad beroende på vilken redaktion man tillhörde.  

 

Reporter 004 berättar även om att hen hade nytta av en utbildning som säkerhetsvakt. 

Den utbildningen hade involverat höghastighetskörning i stressade situationer. Reportern 

hade fått höra att det var en familj som var strandsatta i sitt hem en bit bort från det hotell 
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som reportern befann sig i. Det fanns ingen som kunde hjälpa familjen då terrorister hade 

tagit över området och det skedde bombningar i sagt område. Då valde reportern att kliva 

ur sin roll som journalist och hämta familjen, för att sätta dem i säkerhet. Något som inte 

uppskattades från hemmaredaktionens håll på grund av att reportern kunde blivit skadad, 

eller ännu värre, dött. 

6.3 Vikten av säkerhetsutbildningar 
 

Gällande förändringen av säkerheten, hur respektive tillfrågad person upplever den 

aktuella arbetssituationen, svarar åtta av nio att de i dagsläget känner att genomgångarna 

av säkerheten inför avresa är otroligt viktigt. Den enda som svarade att det inte är lika 

viktigt litar på sin erfarenhet och har inte heller lika stark dialog med sin redaktion som 

de övriga. 

 

Sju av nio tillfrågade reportrar får kontinuerliga uppföljningar varje år och, de två 

reportrar som svarat annorlunda är båda två frilansmedarbetare och är inte knutna till en 

redaktion som de övriga. Samma antal, sju av nio anser också att det viktigaste de har fått 

lära sig under utbildningarna är den medicinska utbildningen. Med det menar dem att det 

är en trygghet att veta hur man skall göra ifall till exempel första hjälpen skulle behöva 

utföras. Sju reportrar berättar att vetskapen om att kunna hantera situationer där sjukvård 

är en central kunskap är tillräckligt lugnande. De övriga två svarade istället att kunna 

hantera vägspärrar och att veta hur man för sig i landet är viktigare än det medicinska, 

men värderar ändå sjukvårdskunskaper högt. 

6.4 Journalisten som måltavla 
 

Alla tillfrågade reportrar upplever idag en större fara att förflytta sig i oroliga områden 

förknippad till rollen som reporter. Fyra av nio refererar till att de känner sig som 

måltavlor medan resterande känner sig oroliga. Alla framhåller dock vikten av rollen som 

informationsförmedlare och att det i det långa loppet är värt riskerna de utsätter sig för. 

 

Att journalister och fotografer behöver utsätta sig för större risker än tidigare för att 

rapportera kring konflikter verkar enligt de tillfrågade stämma. Men sju av nio 
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understryker att det inte är konflikterna i sig som är det mest riskfyllda. De berättar 

istället om trafiken, och att förflytta sig mellan platser. Vägspärrar verkar vara det 

genomhängande problemet för de intervjuade. 

 

Två personer berättar att det är vid just vägspärrar som de har upplevt sig vara som mest 

utsatta. Det gäller vägspärrar, såväl in som ut, från konfliktområden, samt vägspärrar på 

gränsen mellan två länder. En person var tvungen handgripligen kasta sig över sin fixare 

och skydda denne med sin kropp under en bombning nära vägspärren. En annan berättar 

om att denne behövde vända vid en vägkontroll då personen såg presspersoner framför 

sig med vapen riktade mot sina huvuden. 

 

Reporter 006, som blivit ombedd att göra ett jobb från ett afrikanskt land, berättar om 

resan dit. Det krävdes att sällskapet korsade en kontroll som blivit uppsatt av en lokal 

gerillagrupp. Enligt källor var det ett lotteri huruvida man blev beskjuten eller inte av 

gerillagruppen som låg vid en flod intill och kontrollerade vägen. Detta var också den 

enda vägen till området som reportern hade blivit ombedd att rapportera från. Den gången 

gick det enligt reportern smärtfritt att ta sig dit, men reportern berättade också att 

varannan bil som passerade platsen blev beskjuten. Reporter 001 förklarar att förutom att 

förflytta sig mellan olika platser och att rapportera från konflikter så behöver denne också 

anpassa sig till och vara uppmärksam för tropiska sjukdomar, sjukdomar som kan få 

allvarliga konsekvenser om man inte är uppmärksam. Denna reporter är också en av nio 

tillfrågade som föredrar att resa ensam.  

 

6.5 Ensamheten 
 

Alla utom två berättar att de reser till platsen själva, men väl på plats, tenderar att söka 

upp andra journalister att ta följeslag med. Detta för att öka känslan av trygghet. Sex av 

nio berättar att de använder sig av sällskapen också för att få chansen att prata av sig och 

tillsammans reflektera över upplevelser. 
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En uttrycker det som att det betyder allt att resa med någon, reportrarna som berättar att 

de oftast reser med en fotograf tycker det är skönt att ha någon att luta sig mot, att bolla 

idéer med och ha nära till hands om något skulle hända. De som föredrar att resa själva 

gör det, enligt dem själva för att de är vana vid det och har alltid gjort det. Två som svarat 

att de i dagsläget oftast reser med någon berättar att de från början föredrog att förflytta 

sig ensamma, men idag föredrar att resa med någon, mycket på grund av att 

säkerhetsläget för en pressperson har förändrats så mycket.  

6.6 Mediehusens uppbackning 
 

Ingen av reportrarna som intervjuats upplever något krav från sina mediehus att 

rapportera från frontlinjen, eftersom till skillnad från förut när man rapporterade från 

frontlinjen var man fredad som journalist, något som man inte är idag. Nu verkar det 

enligt reportrarnas svar som att mediebolagen fungerar som ett eftertänksamt ankare, som 

en av reportrarna väljer att benämna det. Någon som bromsar, säger en annan. Sex av nio 

upplever detta som något bra, att ha någon på hemmaplan som löpande gör riskanalyser 

och säger stopp när det riskerar att bli för farligt. 

 

De resterande tre har istället svarat att det är irriterande med någon utan praktiskt 

erfarenhet av läget, sitter och bedömer huruvida det är riskfyllt eller inte. Ett exempel på 

detta kan vara att reportern själv har god kännedom om ett område och förflyttar sig allt 

som oftast utan problem, men att redaktionen gjort bedömningen att det inte är säkert. 

Detta kan vara ett irritationsmoment, menar reportrarna. 

 

Dessa tre har alla flera års erfarenhet och säger att de själva i de flesta fall är fullt kapabla 

att göra egna bedömningar. Två reportrar menar också på att dessa säkerhetsföreskrifter 

nog handlar mer om att hålla ryggen fri om något skulle hända. De upplever också att 

säkerhetspådraget är mer iögonfallande när man som reporter strävar efter att flytta sig 

osynligt. En anekdot vi får höra är från en av reportrarna som blev tilldelad en stor 

tatuerad säkerhetsvakt som alltid var tvungen att gå ur bilen först för att bedöma 

säkerheten, varpå reportern blev utsläppt från bilen när kusten var klar. Detta menade 

reportern var mer förankrat i att skapa en farlig situation än om reportern själv hade 
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smugit ur bilen och hittat en plats att göra sig säker på. Att vistas tillsammans med en 

säkerhetsvakt drar blickar, blickar som reportern menar inte alltid är något bra.  

 

Oftast är det dåligt av vara iögonfallande, man vill vara så osynlig som möjligt, smälta in. 

Säkerhetsföretagen förespråkar till exempel en skottsäker bil, vilket är väldigt iögonfallande och 

gör mig och andra i bilen till ett mål för exempelvis en krypskytt (001, 2017). 

 

6.7 Förflyttningen mellan platser 
 
Att förflytta sig mellan platser tycker alla tillfrågade har blivit en mer tillkonstlad process 

efter att säkerheten höjts, även om sex av nio har svarat att det är bra med säkerheten så 

uttrycker fem av nio att det är svårt att höra av sig varje dag, även om det är obligatorisk. 

Ibland finns det ingen uppkoppling, och att lägga en timme på att hitta tillräckligt mycket 

nätverk för att höra av sig kan bli ett projekt man gärna hade hoppat över, menar en 

reporter. En reporter, som oftast reser i mindre sällskap och finner det rogivande berättar 

om en applikation på telefonen. En applikation vars ändamål är att alla presspersoner 

över hela världen kan logga in och checka in sig på platser och ge lägesuppdateringar 

kring de platserna de befinner sig på. Det är något som, enligt reportern, är oerhört 

smidigt, men precis som alla understryker, att uppkopplingen ”är som den är” så är även 

appen beroende av ett fungerande nätverk. 
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6.8 Hemkomst efter uppdrag 
 

Av de nio som intervjuades sa sex rakt ut att de varit påverkade av traumatiska 

upplevelser efter hemkomsten. Tre reportrar medgav att de var lättirriterade och kunde bli 

arga över att det till exempel inte var städat hemma. Två sa att de hade svårt att vistas i 

offentliga miljöer, där en av dem till och med var orolig för att bli kidnappad och ändrade 

därför sitt sätt att röra sig på. 008 (2017) sa rakt ut att reportern var emotionellt drabbad 

och kunde börja gråta av att någon i dennes omgivning sa något snällt, ett problem som 

personen hade i flera månader efter att denne kommit hem från ett utlandsuppdrag. En 

reporter sa att det ska vara så, att man tar med sig upplevelser hem. 

  

Man får vara ödmjuk och inte bara säga att man klarar allt, men hittills tycker jag det går på det 

hela taget bra men ibland är det saker som stannar. Så är det, och så ska det väl vara också (009, 

2017). 

  

001 var inne på samma spår, att vissa upplevelser lämnar spår som kan påverka vardagen. 

Den personen ville inte att familjen skulle röra sig runt köpcentrum efter att ett sådant 

hade blivit attackerat under hens tid ute på fält. Med det menar 001 att hen inte ville att 

familjen skulle gå till det lokala köpcentret för att magkänslan sa att det inte var någon 

bra idé, även om reportern visste att chansen för att just det köpcentret skulle bli 

attackerat var väldigt låg, var hen färgad av händelsen att ett köpcenter blivit attackerat.  

  

Tre av nio pratade om vikten av återhämtning innan man började jobba igen efter 

hemkomst. En person sa att hen behövde en vecka för att återhämta sig ordentligt, men 

det är sällan man får en så lång paus när man jobbar. En annan sa att även om hen inte 

tagit in hela situationen som hen utsatts för, så visste personen genom rutin att hen skulle 

behöva hjälp. 008 sa att det inte finns tid för återhämtning, för att det är sådan tidspress 

att man ska göra sig redo för nästa jobb. 

  

Tre av de nio som intervjuades nämnde att man försökte borsta av tankarna för familjens 

skull. Dels för att det inte skulle gå att komma hem till småbarn och vara lättirriterad och 

för att man inte kan ta med sig bördan från jobbet till familjen. 
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Jag försöker att så gott det går på flyget hem damma av mig jobbet. Det vill säga, stressen, allting, 

du vet det när du kommer ut ur någonting tar det nästan en dag att bara komma ur skeendet 

ibland… Det gäller att komma ner väldigt fort för annars så blir det helt absurt med familjelivet 

(001, 2017). 

  

Med det menar reportern att det är skönt att få komma hem till familjen och ha en slags 

frizon från jobbet. 

 

Men av alla de som blev intervjuade var det endast en som sa att hen hade en strategi ute 

på uppdrag, för att försöka motverka det dåliga humöret man kan få efter att ha 

rapporterat från konfliktdrabbat område. Den personen sa att hen ser till att få ordentligt 

med sömn ute på uppdragen, så gott det går. För de andra korrespondenterna var det 

vanligt att de svarade att ute på uppdrag så är man på jobbet, och då jobbar man hela 

tiden. Med det menar de att ute på uppdrag är jobbet prioriterat och att till exempel sömn 

är något som får vänta tills reportrarna är lediga. Det var till och med en av personerna 

som sa att man inte hade tid att ens känna av hur man mår, för att det är så mycket som 

ska göras och när ett uppdrag väl var klart, då var det bara att förbereda sig för nästa på 

en gång. 

  

6.9 Bearbetningsprocessen 
 
De flesta av de intervjuade säger att bearbetningsprocessen är väldigt individuell om man 

till exempel vill prata med någon eller inte. Tre av nio hävdar att de inte får någon 

återkoppling efter att de kommit hem från uppdrag. Med återkoppling menas någon sorts 

kontroll av reporterns välmående. Två säger att de kan få hjälp om det ber om det. Två 

säger att ibland kan man få hjälp om man ber om det eller om en upplevd situation 

bedöms som tillräckligt extrem, så är återkopplingen obligatorisk. Medan det bara är en 

person som fått obligatorisk återkoppling, i form av debriefing efter uppdrag. Värt att 

nämna är att denne reporters partner blev skjuten och därför blev återkopplingen 

obligatorisk. En av personerna som sa att man kunde få hjälp om man bad om det sa även 

såhär: 
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Det går ju i perioder det där också. Det är ju lite att stjäla status från tidningarna och hur man själv 

väljer att ta upp det. Man vill ju kanske inte vara pain i the ass när man kommit hem (007, 2017). 

  

Men samtidigt så säger fyra av nio att de inte fått någon återkoppling i form av att 

arbetsgivaren har kontrollerat att reportern mår bra efter ett uppdrag. 

  

Att bearbetningsprocessen är individuell verkar stämma i och med att flera av de 

intervjuade gav egna exempel på vad de anser vara en bra bearbetningsprocess. Ett 

exempel på en bra bearbetningsprocess som sex av nio sa, var att prata med folk som 

varit i liknande situationer. Reporter 009 ger ett exempel från när hen hade rapporterat 

från Haiti 2011 efter jordbävningarna, och säger såhär: 

  

Det händer att jag pratar med de som jag vet var där, han som var med mig eller andra journalister 

som var på plats. Ibland så vill man prata om det, vi pratade inte jättemycket om det, men ibland 

pratar vi om det. Det är bra att veta att det finns dem som ändå vet. Men jag tror inte så mycket på 

”shit ingen annan kan veta hur det var” (009, 2017). 

 

Flera av personerna menar att prata med någon som upplevt samma sak tar bort jobbiga 

moment i att man måste beskriva intryck. Med det menar reportrarna att man till exempel 

inte behöver förklara hur en krigsmiljö är att vistas i. Det är svårt för utomstående att 

sätta sig in i en sådan situation.  Det utomstående fastnar lätt vid fel saker, saker som 

reportern ser som oväsentliga detaljer för berättelsen. 

  

Alla de tillfrågade sa att det var skönt att få sätta sig med material som kom från en 

situation som påverkat dem psykiskt. De upplever det som en slags fristad för hjärnan att 

få gå igenom minnena en gång till och tänka till om vad som egentligen hände. De kan 

lätt gömma sig bakom journalistrollen och ha distans till materialet när de går igenom det 

en gång till. Två av de tillfrågade sa att anledningen till varför man kan gömma sig 

bakom journalistrollen är för att man vet att, även om man upplevt hemska saker, har det 

inte varit förgäves. Man kommer bidra till att världen får reda på vad som faktiskt har 

hänt. Reporter 006 hade under en vistelse i USA begärt att få vara med under en 

avrättning där en person som var dömd till döden skulle få den dödliga injektionen gift, 
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med förväntningarna om att nyheten skulle sändas, men så blev inte fallet. 006 var 

tvungen att kämpa för att inslaget skulle sändas. 

 

Jag kände mig nedsmutsad för resten av livet för att jag suttit där och sett en annan människa få 

dessa giftinjektioner och dö helt kallblodigt och inte ingripa. Man vill ju alltid kunna försvara det 

man gör som journalist. Ja, jag utsatte mig för det här för att kunna berätta om det. Men 

naturligtvis om man är i en situation där någon försöker döda någon annan så släpper man sin 

kamera och sin bandspelare och försöker rädda liv. Men här satt jag och gjorde inte det. Utan 

tittade bara på när en människas liv försvann och efter det så mådde jag verkligen skitdåligt. Och 

sen hände detta att dom inte sände mitt inslag och då bröt jag ihop fullständigt. Jag tror att det är 

vår ursäkt inför oss själva att vi står ut med att vara med om hemska saker bara vi kan säga till oss 

själva att jag gjorde inte det här i onödan. Det fanns ett viktigt syfte med detta och jag ska berätta 

för världen, eller åtminstone Sverige (006, 2017). 

6.10 Tystnadskultur 
 
Att det skulle finnas någon tystnadskultur bland journalister för hur deras välmående är 

anser inte de intervjuade, i alla fall inte för deras egen del. Ingen känner att de inte skulle 

kunna berätta om hur de mår för sina arbetsgivare i rädsla för att framstå som en ”mes”. 

Men samtidigt är journalisterna oense om det finns kvar en tystnadskultur eller inte. En 

person beskriver att branschen har en armbågskultur, där man inte vågar reflektera sina 

tankar med andra om man är orolig inför ett uppdrag. För att då skulle någon annan 

kunna ta det jobbet. 

 

Reporter 001 säger att hen inte är del av tystnadskulturen för att hen jobbar själv och inte 

umgås med andra svenska journalister. Fyra reportrar säger att man väljer att prata om 

sina upplevelser, men att man kanske inte måste göra det med kollegor om man inte 

känner för det, och att det då kan uppfattas som en slags tystnadskultur fast det egentligen 

inte är det. Det är bara en som påstår att de skulle kunna vara en del av tystnadskulturen, 

även om personen är osäker på det eftersom hen försöker motverka det så gott det går 

genom att visa att det är okej att prata om sina problem. 
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Jag försöker motverka det jag kan. Men det finns säkert fortfarande, jag kan säkert ha en del av det 

och andra kan säkert ha mer eller mindre. Men jag tror ändå man får försöka motverka det aktivt 

(009, 2017). 

  

Reporter 008 säger att det inte finns tid att prata om hur man mår. Hens exempel var från 

när korrespondenten hade intervjuat nunnor i ett korrupt land. De ville ha pengar, men 

nunnorna visste att polisen skulle komma, så 008 skulle vänta med att ge pengarna, 

annars skulle polisen komma och ta pengarna under natten. En sådan mutkultur rådde i 

hela området under resan, berättade reportern 008 och hen tyckte att det tog otroligt 

mycket på psyket. Sedan säger 008: 

  

Till slut så tänker man bara, jag orkar inte längre. Det där är fortfarande med mig. Det får man 

ingen hjälp med. Kanske skulle man få om man bad, men det gör man inte (008, 2017). 

  

Det är två reportrar som säger att det är värst som ny i branschen. Om man vill ställa 

några krav, som ny i branschen finns det en risk att arbetsgivaren plockar in någon annan. 

Därför blir lätt att man inte säger något enligt reporter 004. 

     

Det är så individbaserat och beroende på hur pass långt man kommit i karriären vilken position 

man kan ha så man kan sätta ner foten för att inte riskera sin status, anställning, kontrakt eller 

uppdrag. Att vara krävande är jobbigt för tidningar eller uppdragsgivare. Och det funkar inte. Det 

är fortfarande att stå med mössan i handen ”tack för att jag får jobba hos er”. Så det är åt helvete 

på alla tidningar (004, 2017). 

 

Reportern förklarar att risken för att inte få några fler jobb är, i hens mening, påtaglig. En 

risk som man helt enkelt inte vill ta. Samma person som sa att det var en armbågskultur 

säger att även om man jobbat länge kan det vara jobbigt att säga till att man behöver hjälp 

när man kommit hem. 

 

Det var bara en av de intervjuade som sa att det fanns någon form av återkommande 

debriefing. Hen berättade att de hade ett så kallat ”korremöte”, ett möte mellan 

korrespondenter, där de pratar om svårigheter med yrket, utbrändhet och trauman. 
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6.11 Policys och stadgar 
 

Gällande hur policys och stadgar efterlevs eller inte, ställer sig vissa reportrar kluvna till. 

I viss mån upplever de att mediehusens regelverk följs, i andra fall menar några på att 

regelverken blir mer som ett ankare, att det har blivit osmidigt att förflytta sig. Andra 

reportrar vet inte vad de kan förvänta sig över huvud taget. 

 

Fyra av nio förklarar att de inte riktigt vet hur det ser ut med policys och stadgar hos sina 

respektive mediehus och arbetsgivare. En av de tillfrågade exemplifierar det som att hen 

inte riktigt har tio budord som den kan läsa upp - gällande stadgar och policys. Vissa 

reportrar fortsätter och säger att de inte ens vet om några policys eller stadgar finns 

formulerade. Reporter 003 understryker vikten av att om man nu har sådana viktiga 

möten inför en avresa så måste man ha minst lika viktiga, om inte ännu viktigare, möten 

efter att en person har kommit hem igen. 

 

Reporter 005 ställer sig lite mer frågande, hen förklarar att ämnet återkoppling, inte ens 

plockats upp från arbetsgivarens håll, men att det samtidigt går så snabbt att man 

förmodligen inte hinner prata om det.  

 

Händer det något på sekunden måste man ju ut och rapportera. Ofta är det inte riktigt uttalat vad 

som förväntas av mig, inte heller vad jag kan förvänta mig av arbetsgivaren (005, 2017).  

  

Tre av nio säger att deras arbetsgivare i regel är väldigt bra på att hålla sig uppdaterade på 

var man är. 007 berättar att om det skulle ske en kidnappning har arbetsgivaren exakt koll 

på den senaste platsen man befann sig på. Reporter 001 tycker likadant, det är mycket 

högre säkerhet än för bara två, tre år sedan. Det är en vänjningsprocess förklarar reportern 

det som, men det finns också en baksida av det. 

  

Jag har pratat med människor jag träffat, lyssnat för att lära mig om hur jag ska bete mig 

och jag tar mig fram. Nu har ett formaliserat påslag tagits fram och det måste jag vänja mig 

vid. Jag ska till exempel ha en säkerhetsvakt med mig – en säkerhetsvakt som kan mycket 

mindre än vad jag kan. Det får jag respektera och lära mig att jobba runt (001, 2017). 
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001 anser att detta är ett problem, att röra sig tillsammans med en säkerhetsvakt. Hen 

förklarar det som en klumpig del av arbetet, tidigare har reportern alltid rest under radarn. 

Hen berättar att det handlar om att synas så lite som möjligt, tidigare har denna person 

alltid valt en ”osynlig bil”, ett gammalt skrotobjekt på hjul för att smälta in. Nu ska det 

istället vara skottsäkra glas, menar reportern och fortsätter:  

 

Tidigare gick jag ut själv ur bilen och försvann i mängden av människor. Nu måste jag vänta på att 

säkerhetsvakten i full mundering kliver ut och bedömer läget, sen får jag gå ur bilen, berättar 

reportern. Ligger det då en krypskytt en bit bort kommer denne att tänka att ”här kommer en viktig 

person” och sen smäller det. Jag var mycket mer osynlig förut (001, 2017). 

 

Reporter 009 som upplever att stadgar och policys följs, är också den mest positivt 

inställda till hur läget ser ut idag. Hen berättar att policys har kommit att bli en del av 

arbetet allt mer under de senaste två åren och att man alltid måste se till olika jobb, för att 

det alltid ser olika ut. Men överlag tycker reportern att det fungerar bra. 

 

Det finns ett ramverk, men vi har frihet att fatta egna beslut. Jag tycker att allt som sagt efterlevs 

och jag tycker inte att reglerna är så detaljreglerade, som tur är (009, 2017). 

 

Hen fortsätter och sätter regelverket i perspektiv. Denna person vi pratat med har en fast 

anställning och menar på att det ser annorlunda ut för frilansande kollegor. För dem har 

de nya regeländringarna inneburit att det blivit svårare att sälja in jobb. Vilket i slutändan 

genererar färre intäkter, menar hen. En av nio känner sig kluven till frågan, ibland är det 

absolut bra, i andra lägen känns det som att stadgarna är till för att mediehusen ska hålla 

ryggen fri, andra gånger känns det som en bromskloss, att man blir tillbakahållen.   

  

Vårt jobb är ju inte att överleva, vårt jobb är att rapportera (002, 2017). 

  

Citatet slängde reportern ur sig innan denne förklarade att det inte alltid går att vara rädd 

hela tiden, man stänger av mycket av det som händer omkring en. En av nio tycker att 

dessa policys och stadgar är ett absurdum, oavsett vad som säg eller skrivs så krävs det 

oerhört mycket av oss som är ute på fält menar medarbetaren.  
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Man ska fixa hotell, flyg, intervjuobjekt, hur allting ska göras, vilka vägar man ska ta och inte ta 

och samtidigt hålla sig uppdaterad på kring säkerhetsaspekterna. Det har börjat formalisera sig lite 

smått – men det är en lång bit kvar (008, 2017). 

 

Värt att nämna är också att reporter 008, tillsammans med sitt mediehus, har börjat bygga 

en kunskapsbank gällande sina resmål. Tanken är att kunskapsbanken ska användas av 

nästa reporter som ska till området. Då ska det finnas på papper vad som var viktigt att 

veta om platsen, vilken fixare man använde sig av då och vilken plats man ska bo på. Allt 

detta har reporterns mediehus börjat föra anteckningar om. Problemet menar reportern 

ligger i att denne själv aldrig kunnat ta del av materialet, då det är hen som gör att banken 

fylls på med information. 

  

Nu är det fortfarande så att när jag åker till ett nytt ställe så finns det ingenting att ta del av. 

Inte heller att jag kan prata av mig om det, det är mer kulturen att ”detta förväntar vi oss av 

dig”. Det finns helt enkelt ingen tid, vi är för få för att ha tid att göra heltäckande analyser 

och använda oss av debriefings och sånt (008, 2017). 

 

6.12 Får reportrarna det stöd de behöver? 
  

Av de nio reportrar som intervjuats svarade fem att de upplever att de får det stöd de 

behöver. En av frilansarna säger att stödet skiftar väldigt olika beroende på vilken 

redaktion man kommer till, och en säger att hen är osäker ifall de får det stöd som den 

behöver för att hen inte frågar om hjälp. 

  

På frågan om vad som i så fall skulle kunna förbättras för att reportrarna ska få det stödet 

de behöver så svarade tre att de hade velat ha en obligatorisk uppföljning efter uppdrag i 

form av debriefing. En säger att mer stöd behövs, men kan inte sätta fingret på vad det i 

så fall skulle vara för stöd. Reporter 004 säger att tidningarna måste vara beredda på att 

de kan förlora pengar på uppdrag om en reporter måste hem. Med den menar reportern att 

arbetsgivaren kanske inte får den story som de hade väntat sig, då reportern måste kallas 

hem av säkerhetsskäl.  
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7. Analys 
 

7.1 Psykiska skador bland reportrar 
 
I den modulära emotionsteorin skriver Hamid Ghatan (2005) att kännetecknande drag för 

amygdalaskada kan yttra sig i bland annat överkänslighet, aggressivitet och depression. 

Något som många intervjupersoner berättar om att de har upplevt, framförallt att de är 

lättirriterade över småsaker. En av reportrarna berättar att upp till ett halvår efter att hen 

kommit hem, kunde personen brista ut i gråt om någon närstående sa något snällt. Detta 

är samma person som underströk pressen av att behöva fixa allting själv, allt från resa och 

boende till att ständigt reflektera över säkerheten. 

 

Till slut kände jag bara att jag inte orkade längre. Jag var så emotionellt drabbad av det jag fick se 

där nere. Det blev ett stort problem kan jag tycka, flera månader efteråt (008, 2017). 

 

Reporter 006 berättar om hur denne klarar av att gå igenom psykiskt påfrestande 

upplevelser så länge materialet hen samlat in publiceras. Reportern fortsätter och 

förklarar att efter inslaget om avrättningen som inte sändes, hade hen upplevt allt i 

onödan. 

 

Jag bröt ihop fullständigt och kände mig nedsmutsad för resten av livet (006, 2017). 

 

Anledningen till att reportern reagerade som den gjorde var att, i vanliga, fall gömmer 

hen sig bakom den journalistiska rollen, med avsikt att förmedla informationen vidare. 

Och därav förklara personen det som att det finns ett syfte med att motoriskt utsätta sig 

för dessa typer av situationer. När syftet i detta fall kopplas bort från upplevelsen, kände 

reportern att arbetet och exponeringen av den tuffa situationen att se någon avrättas var 

helt utan syfte. Ett sådant läge kan då komma att sluta upp i att personen utvecklar PTSD 

och således kan amygdala skadas. 

 

Ett annat svar som en av reportrarna gav på frågan om hur de upplever arbetet i skarpa 

lägen kan kopplas till en eventuell skada av amygdala. Då en amygdalaskada, enligt 
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Fredrikson och Furmark (2005) kan leda till nedsatt funktion av att generera den 

subjektiva känslan av rädsla. Reporterns svar följde: 

Vårt jobb är att rapportera, inte att överleva. Det går inte att vara rädd hela tiden. Man stänger av 

mycket som händer omkring en (002, 2017). 

Vilket kan tyda på en distans till att generera känslor. Reportern hävdade även att 

säkerhetsföreskrifterna som de ser ut idag snarare bromsar hens arbete än säkerställer 

dennes säkerhet. Värt att veta kring denna reporter är också att, av de intervjuade var 

detta en av reportrarna som hade mindre erfarenhet av journalistisk verksamhet i väpnade 

konflikter och oroliga områden. 

Precis som Feinstein och Ghaffar (2005) konstaterar, så tenderade fotograferna som 

intervjuats för denna studie att vara mer färgade av de traumatiska upplevelserna än de 

övriga journalisterna. En av dem säger rakt att ut att denne utvecklat PTSD efter en av 

sina jobbrelaterade resor. Personen fick slänga sig över sin fixare efter att bombningar 

skett i närheten av en vägspärr. Vid hemkomsten efter denna resa berättar fotografen om 

att hen var irriterad över många småsaker, så som ett ostädat hus och vardagliga problem 

som om mjölken var slut. 

 

Att komma hem från ett bombat område till en lägenhet i Sverige som ser ut som ett bombnedslag 

kunde få mig att explodera (007, 2017). 

 

Detta är samma person som tidigare i texten berättar att hen avskärmade sig helt och 

hållet. Tillslut var det vännerna som påpekade beteendemönstret och fotografen insåg då 

att denne förmodligen utvecklat PTSD och förmodligen behövde prata med någon om 

sina upplevelser, vilket fotografen sen även gjorde.  

7.2 Coping bland journalister 
 

Som tidigare skrivit så upplever alla reportrar att de kan gömma sig bakom den 

journalistrollen när de sitter med till exempel material de samlat på sig under uppdrag 

eller att de kanske upplevt något traumatiskt ute på fältet. På så vis blir att gömma sig 

bakom en journalistisk roll en slags copingmekanism om man ska ställa det emot vad 
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Lazarus och Folkman (1984) skrivit om att ändra sitt beteende för att kunna klara av en 

situation. När reportrarna kliver in i journalistrollen så bryter de sina vanliga 

beteendemönster i hur de brukar agera eller tänka för att orka med påfrestningar ute på 

fältet. Ett exempel på en förändring i beteendemönster från en av journalisterna vi 

intervjuat är från när hen var i Afrika. 

  

Du går förbi samma människor som ligger och ruttnar på gatan, men som fortfarande lever, och 

ingen bryr sig. En liten pojke låg helt uppfläkt på gatan, han överlevde inte efter två dagar (008, 

2017). 

 

 Om man sätter det i perspektiv till Sverige så är det inte helt orimligt att säga att man 

som förbipasserande hade ingripit om de såg en pojke ligga på gatan med synligt öppna 

sår. 

  

Ett annat exempel på att gömma sig bakom journalistrollen är personen som valde att gå 

på en avrättning i USA. En upplevelse som personen själv beskriver som väldigt psykiskt 

påfrestande. Reportern säger själv att denne kunde stå ut med det som hen upplevt för att 

reportern visste att det skulle bli ett inslag till en sändning. Som hen säger själv ”man vill 

ju alltid kunna försvara det man gör som journalist”. När sen inslaget aldrig kom ut i 

sändning försvann hela anledningen som personen använde som copingmekanism och då 

brast det för personen som bröt ihop. 

 

Dessa exempel kombinerat med flera reportrar som säger att de gömmer sig bakom 

journalistrollen kan vi konstatera att det är en viktig roll i reportrarnas sätt att hantera de 

händelser och situationer som de upplever för att kunna utföra sitt jobb. 

7.3 Appraisal (värdering)-styrning för journalister 
 

Som tidigare berättat så förbereds reportrarna inför utresa med olika sorters utbildningar. 

De kan gå utbildningar i hur de ska bete sig i situationer ute på fältet, de kan gå 

utbildningar med militären, som några exempel. I artikeln Coping with acute stress in the 

military: The influence of coping style, coping self-efficacy and appraisal emotions i 

journalen Personality and Individual Differences skriver Roos Delahaij och Karen Van 
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Dam (2017) om vilken sorts appraisal som är mest effektiv under kontrollerbara och icke-

kontrollerbara situationer för militren och polisen (Delahaij & Van Dam, 2017). 

 

Eftersom personer i högriskyrken, som poliser och militärer, ställs inför akuta och 

krävande stressituationer tränas de för att ta kontroll över situationer. Delahaij och Van 

Dam (2017) skriver att det finns två olika styrningar när det kommer till coping i 

stressituationer. Det ena är uppgiftsfokuserad-coping (task-focused coping (TFC)) och 

det andra är emotionellt fokuserad-coping (emotion-focused coping (EFC)). TFC är till 

för att hantera problem eller situationer som skapar stress, medan EFC är till för att 

hantera den emotionella stressen (Delahaij & Van Dam, 2017). 

 

Delahaij och Van Dam skriver (2017) att TFC-beteende tenderar att vara mer effektivt i 

kontrollerade situationer medan EFC är mer effektivt under okontrollerbara situationer. 

På samma sätt som militären och polisen jobbar med att kontrollera situationer skall 

journalisterna aktivt arbeta för att inte försätta sig i okontrollerbara situationer. De 

sistnämnda tenderar att vara mycket farligare eftersom precis som ordet beskriver det, är 

situationen okontrollerbar. Så för journalisternas eget bästa bör de vara TFC-orienterade 

för att inte försätta sig i onödigt farliga situationer. Delahaij och Van Dam (2017) skriver 

att vara uppmärksam på sina känslor i högrisksituationer kan därför vara farligt och 

påverka personers beslutstagande och presterande. På så sätt kan man därför konstatera, 

som tidigare sagt, att journalisterna behöver kunna gömma sig bakom journalistrollen, 

inte bara för att klara av händelserna emotionellt, utan även för att inte försätta sig i 

farliga och dumdristiga situationer som de skulle kunna göra om känslorna tog över. 

  

En av de reportrar som intervjuats beskriver just en sådan situation när känslorna fick 

styra istället för det sunda förnuftet. Personen var på plats i ett konfliktområde som just 

blivit övertaget av fienden, ett område som tidigare kontrollerades av FN. Reportern 

möter en familj på ett hotell som berättar att deras vänner sitter fast i sitt hem bakom en 

nyligen sprängd flygplats. Det fanns ingen som kunde hjälpa familjen. 

  

Du har information om att det sitter en familj, sju barn ner till spädbarn, två vuxna. Antingen 

skiter jag i den situationen och säger att jag är fotograf bara jag ska inte göra något åt saken. 
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Kommer hem och har jävligt mycket ångest och kanske tar livet av mig för jag kan inte leva med 

det valet jag gjorde (004, 2017). 

  

Eller att hen kunde göra valet att åka och försöka rädda familjen, vilket personen gjorde. 

  

Så då tog vi beslutet att jag åkte upp tillsammans med min fixare och körde, det var jävligt stökigt 

och det small hela tiden. Men lyckas få ner den här familjen till hotellet (004, 2017). 

  

En tydlig situation av EFC, där man låter känslorna styra över yrkesrollen. Lyckligtvis så 

klarade sig reportern och familjen, men en farlig situation för reportern som hade kunnat 

undvikas om hen hade gömt sig bakom sin arbetsroll. 

8. Slutsatser och diskussion 
 

8.1 Vad får reportrarna för förberedande kunskap inför uppdrag? 
 
Den förberedande kunskap journalister och fotografer får inför ett uppdrag har varierat 

från person till person. Avgörande komponenter har främst varit när reportern i fråga 

började arbeta. Många av personerna som intervjuats har flerårig erfarenhet på fältet och 

har arbetat under många år utan den förberedande kunskap som ses som obligatorisk 

idag. Sätter man detta i perspektiv till nyare anställningar av utrikesmedarbetare och 

utrikeskorrespondenter, så måste dessa reportrar i enlighet med avsiktsförklaringen 

genomgå den förberedande träning som tillhandahålls av deras respektive mediehus. 

Viktig att understryka är också att de mer erfarna reportrar som länge arbetade utan att 

genomgå någon förberedande träningen, nu har genomfört den, som vidare är 

återkommande varje år. 

 

Vi har också sett att den del av mediehusen som står för utbildningen också tar hjälp av 

externa säkerhetsföretag för att få en så omfattande och helhetstäckande utbildning som 

möjligt. Idag skickas det inte iväg reportrar till oroliga områden utan att denne har fått gå 

en säkerhetsutbildning. Detta gäller så väl frilansare som fast anställda. 
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8.2 Hur upplever reportrarna att omhändertagandet ser ut efter hemkomst? 
 
Denna frågeställning har genererat flest varierande svar av de tre grundläggande 

frågeställningar vi hade. Anledningen till att svaren skiljde sig från varandra handlar 

mycket om vilket mediehus reportrarna arbetat för i samband med att de har skickats ut 

på uppdrag. Alla tillfrågade menar på att utbildningen inför en resa är väldigt bra, medan 

några hävdar att omhändertagandet har fallit i skymundan.  

 

Många komponenter kan vägas in gällande varför reportrarna upplever ett varierande 

omhändertagande. Givetvis upplever vi stressfyllda situationer på olika sätt och 

bearbetarbetningen är högst individuell, vilket vi också kunnat utläsa ur de svar som 

reportrarna givit. Men överlag verkar det som att de flesta reportrar efterfrågar någon 

form av återkoppling efter sin resa. Några framhöll debriefing som en nyckel till att 

bibehålla sin psykiska hälsa, medan andra berättar att det aldrig fått frågan om hur de 

mår. Vissa mediehus tenderar att ha kommit längre i att erbjuda en fullskalig återkoppling 

medan andra står sig ganska slätt gällande omhändertagandet. 

8.3 Hur medvetna är reportrarna själva om mediehusens policys och stadgar? 
 
Det visade sig att de intervjuade personerna överlag var ganska omedvetna om vad det 

finns för policys och stadgar. Det verkar inte som att det funnits nedskrivna regler om vad 

som gäller för reportrar och mediehus vid utlandsuppdrag. Det har mest handlat om rutin 

från tidigare resor gällande vad som ska göras inför en utresa, hur reportrar ska bete sig 

ute på fält, samt om hur de blir omhändertagna efter ett uppdrag. Så verkar den allmänna 

uppfattningen ha varit fram tills att avsiktsförklaringen skrevs på av mediehusen under 

sommaren 2017. När den skrevs på upplevde många reportrar att det blivit hårdare regler 

inför utresa och hur reportrarna ska föra sig. Andra ser den som ett hinder då den inte 

anpassad till det praktiska arbetet ute på fält. Men det inte har blivit någon större skillnad 

gällande omhändertagandet vid hemkomst. Ett område som mediehusen har en del att 

arbeta med, men avsiktsförklaringen verkar vara ett steg i rätt riktning. Dock krävs en 

bättre dialog mellan mediehus och reportrar för att få den bättre anpassad till hur det 

praktiska arbetet ser ut i verkligheten. 
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8.4 Slutsatser mediesäkerhet 
 

Överlag verkar de flesta reportrar nöjda med att deras respektive mediehus har blivit 

medvetna kring riskerna att rapportera från krigszoner och har därefter börjar arbeta 

förebyggande. Ett par händelser, som presenterats, har bidragit till att säkerheten höjts. 

Dock verkar det, på journalister och fotografer som att mediehusen inte fullt ut förstått de 

psykiska påfrestningarna reportrar går igenom.  

 

Som en reporter uttrycker det är det högst individuellt huruvida man blir påverkad av 

upplevelser. Men många verkar rörande överens om att det är minst lika viktigt med en 

återkoppling efter en resa som det är med förberedelser inför en resa. Några har 

understrukit vikten av en återkoppling bör vara obligatorisk. Och med återkoppling 

menas inte nödvändigtvis en enkelbiljett till en psykolog. En återkoppling menar de på 

istället innebär att respektive chef gör en lägeskoll, frågar personen hur denne mår efter 

att ha återvänt hem. 

 

Detta menar många på är en bristfällig del av omhändertagandet, att slippa vara en ”pain 

in the ass” säger några av dem. Med det menar de att man som reporter inte ska behöva 

känna sig krävande och jobbig om man kommer och berättar att man mår dåligt av de 

upplevelser en har fått genomlida under sin rapportering. 

 

 

8.5 Tystnadskulturen 
 

Även om de flesta reportrarna säger att det inte skulle finnas någon tystnadskultur 

gällande hur man mår, så kan det diskuteras att det visst finns en tystnadskultur. De flesta 

säger att de inte behöver någon hjälp, eller att de inte blir tillfrågade om de behöver 

någon hjälp, tyder ändå på att det inte är ett ämne som man vill vidröra. Det verkar som 

att som ny i utrikesrapporterandes-genre är man extra utsatt och att man inte skulle våga 

fråga efter hjälp för rädsla av att inte få några fler jobb. Precis som tidigare nämnt kan det 
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vara svårt att vara ett ”pain in the ass” och att man då skulle ses mer som en börda, än en 

tillgång.  

 

Även de mer erfarna reportrarna berättar att man kanske inte alltid pratar om saker man 

upplevt. Många av de intervjuade saknade någon sorts obligatorisk återkoppling efter 

uppdrag. Vilket på ett sätt skulle göra det svårare för en tystnadskultur att finnas kvar, då 

du ändå måste ta del av någon form av kontroll. Men vad för form av återkoppling det 

skulle kunna vara är svårt att säga. Precis som psykolog Sara Henrysson Eidvall berättade 

tidigare är att debriefing, alltså att man berättar om sina upplevelser, inte är ett ultimat 

sätt för alla. Även om debriefing verkade vara den återkoppling som flest reportrar 

saknade som obligatorisk.  

8.6 Nackdelen med förhöjd säkerhet 
 

Säkerhetstänket har dock inte bara återgivits som positivt. Många av de tillfrågade har 

framhållit att de tycker att processen förflyttning mellan plats A och plats B har blivit mer 

komplicerad. En journalist eller fotograf vill smälta in, menar många av reportrarna. Att 

då som journalist eller fotograf förflytta sig i fyrhjuliga dyrgripar med skottsäkra rutor 

inte rimmar speciellt bra med att smälta in. Det gör risken större att bli måltavla för 

kidnappning eller andra hemskheter. 

 

Frågan är då om säkerhetsföretagen som tillhandahåller dessa riskanalyser och gör 

bedömningen att förflyttning i skottsäkra bilar, inte hugger i sten och snarare utsätter 

utrikesmedarbetarna för större risker. En reporter som tidigare citerats förklarar det som 

att om det ligger en krypskytt och ser en tjusig bil komma åkande, kan välja att chansa på 

att det sitter en viktig diplomat på insidan. Diplomater är tacksamma pjäser att slå ut i 

krig, menar reportern, och därmed kan det, enligt den tillfrågade personen komma att bli 

så att man blir mer synlig. Risken för att bli likviderad ökar markant - till skillnad från 

om reportern hade färdats i en lokal bil som smälter in. Vilket reportern själv föredrog att 

göra, men numera inte kan eftersom hen var tvungen att följa säkerhetsföreskrifterna. 
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Som det ser ut idag, enligt de intervjuade journalisterna och fotograferna hänger deras 

psykiska välmående på dem själva. Mår de dåligt, förväntas de berätta det. Men i vilken 

grad en person är kapabel nog att bedöma sitt eget psykiska välmående står i det fördolda. 

Den enda reportern som till slut uppsökte hjälp uppfattade inte sitt eget psykiska tillstånd 

så labilt att denne behövde hjälp. Istället var det utomstående faktorer, i detta fall vänner 

och familj, som rådde denna person att uppsöka hjälp. 

 

Frågan är då om fler personer behöver uppsöka någon form av hjälp för att bearbeta 

påfrestande upplevelser och att de själva inte kommit till insikt med detta och inte har 

någon i sin omgivning som gör den analysen. Med detta sagt innebär det inte att en 

obligatorisk återkoppling hade löst situationen, men efter att ha hört de intervjuade verkar 

det inte som att mediehusen har funderat över den lösningen heller. 

 

Ett annat dilemma är hur länge respektive mediehus ska ha ansvar för sina medarbetare. 

Som det nämnts tidigare gjordes en intervju med psykologen Sara Henrysson Eidvall där 

hon påpekade att en traumatisk upplevelse inte nödvändigtvis behöver ge utslag direkt 

när personen kommit hem. Ibland tar det lång tid innan symtom på att en person blivit 

negativt färgad av en upplevelse eller ett trauma. Om så skulle ske, att en person visar 

prov på psykiska problem en lång tid efter att denne kommit hem, står då mediehuset 

fortfarande som ansvarig för personens psykiska välmående? 

8.7 Positiva resultat 
 

Detta är dock endast en del av den omfattande riskanalysen som säkerhetsföretagen i 

samråd med mediehusen gör. Trots att just denna del inte tycks motsvara 

utrikesmedarbetares förväntningar så verkar det, sett till statistiken som om 

säkerhetsföreskrifterna givit utdelning. 

 

Från 2015 års dödsfall gällande journalister och fotografer vilket låg på 103 jämfört med 

2017 där ”endast” 65 journalister eller fotografer har strukit med. Detta, trots att 

reportrarna berättat att krigen blivit allt farligare att rapportera från och att de ser sig 

själva som vandrande måltavlor och inkomstkällor. Det går att diskutera om det är tack 
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vare den ökade säkerhetstänket, signerat mediehusen världen över eller om det bara är en 

tillfällighet att dödssiffrorna sjunker. I denna uppsats har det bara spekulerats i den 

svenska synen på säkerhet gällande utrikesmedarbetare, huruvida andra länders mediehus 

valt att lägga samma vikt på säkerhet som Sverige, har ej framkommit. Samtidigt sett till 

reportrarnas svar har många av dem flera års erfarenhet och många uttrycker det som ett 

”learning-by-doing-jobb”. Detta kan även spela in också, vartefter tiden går har 

reportrarna blivit mer medvetna kring vilka risker de utsätter sig för.  

 

Detta kopplat till ny teknik så som den applikation som en av reportrarna berättade om. 

Appen där utrikesmedarbetare checkar in på nya platser, kan ha inverkan på att sprida 

information om olika platser och således informera andra reportrar om eventuella faror. 

Detta i sin tur gör dem medvetna och kanske leder till fler personers överlevnad. 

 

En fotograf berättar att försäkringen kring dennes material, det vill säga, kameror och 

verktyg för att ta upp ljud och dylikt ska gälla vid tillfällen då det handlar om att fly för 

att undvika fara. Något som denne upplever som positivt, att slippa tänka på materialet 

och att det tidigare inte såg ut på samma sätt. 

8.8 Frilansare: 
 

Av de nio som intervjuats har fyra varit frilansande journalister. I och med att det ändå är 

relativt nytt med säkerhetstänket hos mediehusen för fastanställda så har säkerhetstänket 

för frilansare kommit i skymundan. Förutom avsiktsförklaringen (2017) som skrevs på 

under sommaren 2017, har det inte funnits några tidigare krav från mediehusen att 

frilansarna skall omhändertas som om de vore mediehusens egna anställda, rapporterar 

flera av de intervjuade frilansarna. Alla var inte medvetna om att avsiktsförklaringen 

fanns, men efter att den blivit förklarad för dem såg de den som något positivt.  

 

Även om alla fyra ställer sig positivt till avsiktsförklaringen, var flera av dem osäkra på 

att det skulle ske en faktisk förändring till att det skulle bli jämlikt mellan fastanställda 

och frilansare. De såg det istället som ett slags sätt för mediehusen att hålla ryggarna fria 

i fall det skulle hända något. Och en såg till och med avsiktsförklaringen som något 
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negativt som förstör för frilansare överlag. Hen menar att det skulle bli alldeles för svårt 

att följa de regler som satts upp, och att man därför skulle använda färre frilansare.  

8.9 Förslag till vidare forskning 
 

Ett förslag på vidare forskning skulle vara att undersöka hur avsiktsförklaringen har 

påverkat frilansares arbetsförhållande och ifall det har skett en förändring till det positiva 

som man hoppats på att avsiktsförklaringen skulle leda till, eller om det blir som en av 

frilansarna sa, snarare en bromskloss för frilansare. Ett annat förslag skulle vara att man 

gör liknande studier på mediehus runt om i världen för att se om det finns en korrelation 

mellan mediehusens säkerhetstänk och den låga dödssiffran, eller om det bara är en 

tillfällighet. Ett tredje förslag till vidare forskning är en studie gällande mediehusens 

faktiska stadgar och policys, denna studie har fokuserat på journalisternas och 

fotografernas medvetenhet och kunskap till stadgar och policys. Att istället göra en 

undersökning av vilka mediehus som har vilka policys och stadgar. Hur de förhåller sig 

till varandra. Vad de baseras på och hur de försöker uppnå det som utlovas.  
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