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Abstrakt: Det är i mötet mellan utrikeskorrespondenter och främmande samhällen som 
utrikesnyheter uppstår. Dessa nyheter har ett stort inflytande på hur vi ser på världen. Som 
ingredienser i dessa möten kan det sätt på vilket utrikeskorrespondenter bemöts påverka den 
bild de förmedlar till sina respektive hemländer. 
Huvudsyftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur finsktalande 
utrikeskorrespondenter upplever mötet med det svenska samhället. Ett annat syfte är också 
att undersöka om de stereotypa föreställningar, som svenskar och finländare har om 
varandra, samt om övriga förutsättningar i deras vardag i Sverige, påverkar deras arbete och 
den bild som de sedan förmedlar till Finland. 
Totalundersökningen omfattar en kvalitativ intervjuundersökning avseende alla de sex 
finsktalande utrikeskorrespondenter som för närvarande är verksamma i Sverige varvat med 
studier av litteratur, uppsatser samt tidningsartiklar och elektroniska källor. Den teoretiska 
referensramen omfattar bl. a. Pierre Bourdieus, Norbert Elias, John L. Scotsons, Erving 
Goffmans och Max Webers sociologiska teorier som behandlar samspelet och relationerna 
mellan individer och olika samhällsgrupper. Författarens utgångspunkter baseras även på en 
mångårig yrkeserfarenhet som journalist. 
Undersökningen visar att finsktalande utrikeskorrespondenter generellt sett blir väl bemötta i 
Sverige även om att de kan bedömas tillhöra en invandrargrupp. Intervjupersonerna hade 
inte upplevt diskriminering och svenskarnas stereotypa föreställningar om finländare 
uppfattades inte som ett problem. Utrikeskorrespondenterna ansåg sig även ha bra status i 
det svenska samhället. Detta kan förklaras genom att de har en så hög position i samhället 
samt makt, genom sitt yrke, att detta påverkar det sätt på vilket de blir bemötta. 
Resultaten visar också att det har skett en positiv förändring på svenskarnas syn på Finland 
och därmed också på finsktalande utrikeskorrespondenter på grund av den ekonomiska 
utveckling som skett i Finland under de senaste åren. Bemötandet samt 
utrikeskorrespondenternas egna stereotypa föreställningar om svenskar och om Sverige 
verkar dock, enligt undersökningen, inte ha någon större betydelse för hur 
utrikeskorrespondenternas produktion ser ut och således inte heller på den bild de förmedlar 
av Sverige till Finland. Dåligt bemötande syns mest i tv- och radioproduktion eftersom de är 
känslomedier.  
Produktioner påverkas däremot av utrikeskorrespondenternas hemmaredaktioner i Finland 
som har ett stort intresse av att publicera produktioner som förstärker gamla, negativa 
stereotypa föreställningar om Sverige. Hemmaredaktioner har till och med specifika 
nyhetskriterier endast för Sverige som t.ex. att kunna känna skadeglädje mot Sverige eller att 
kunna jämföra Finland och Sverige i nyhetsrapportering som om det skulle finnas en 
tävlingssituation mellan de två länderna. 
Undersökningen visar också att svenskar i allmänhet inte har ett intresse av att bli 
uppmärksammade i finsk media med ett undantag för de företag som har ekonomiska 
intressen i Finland. 
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1 INLEDNING 
 
Utrikesnyhetens väg från händelsen till mottagaren är lång och kan gå genom många olika 
kanaler. En av de viktigaste kanalerna är utrikeskorrespondenter (Hammarberg, 1981:15). 
Under de senaste decennierna har den internationella tendensen varit att västerländska 
massmedier skär ner antalet utrikeskorrespondenter av kostnadsskäl. Samtidigt får de få som 
finns kvar större bevakningsområden. (Hammarberg, 1981:39, 40, 42, 71). Den pågående 
lågkonjunkturen har ytterligare begränsat västerländska massmediers ekonomiska 
möjligheter att bedriva utrikesbevakning (Seibel, 2002:1). Vår utrikesbevakning är alltså 
beroende av färre och färre utsända korrespondenter  
Utrikeskorrespondentens arbete innefattar dock inte bara att rapportera nyheter. De används 
även för att leverera reportage som belyser det land de befinner sig i (Hammarberg, 1981:42, 
43). Utrikeskorrespondenter har alltså ett stort inflytande på hur vi ser världen. Det är därför 
viktigt att de eftersträvar objektivitet i sin rapportering. Deras uppgift är att främja 
uppkomsten av en realistisk och i idealfallet en vetenskaplig rapportering. Detta är viktigt 
t.ex. ur demokratins synvinkel: vi kan inte påverka verkligheten på ett önskat sätt innan vi 
behärskar den kunskapsmässigt (Hemánus, 1981:87-88). 
Inom journalistiken är objektivitet i praktiken en fråga om nyanser trots att ambitionen är att 
uppnå en så hög grad av objektivitet som möjligt (Hammarberg, 1981:97). Därför har man 
skapat yrkesetiska normer för journalister att följa och även självregleringsinstitutioner som 
slår vakt om god journalistisk sed (Hemánus, 1981:101). 
 
Utrikeskorrespondenterna är alltså mänskliga som alla andra. Ute på fältet har de inte alltid 
det lätt i mötet med det främmande landets seder och kultur utan det uppstår ibland problem. 
Det är därför naturligt att deras förståelse för miljön de befinner sig i påverkar även deras 
rapporters kvalitet beroende på om mötet med samhället har varit positivt eller negativt 
(Hammarberg, 1981:15, 42, 56).  
Jag är intresserad av att skriva om relationen mellan utrikeskorrespondenterna och deras 
omgivning i olika främmande länder. Det finns dock gott om forskning om hur hjältemodiga 
och vittberömda kosmopolitiska utrikeskorrespondenter kämpar för det fria ordets skull i 
exotiska och ofta outvecklade länder där yttrandefriheten är begränsad, myndigheterna är 
fientliga, trakasserier är vanliga, utvisning hotar, kriget pågår eller infrastrukturen är 
bristfällig och hindrar rapporteringen, osv. (Hammarberg, 1981:56; Hannerz, 2002:1). 
Forskning om hur västländska utrikeskorrespondenternas vardagliga arbete ser ut i 
kapitalistiska, nutida, utvecklade och demokratiska industriella länder, där omständigheterna 
inte är så extrema och de samhälleliga och kulturella skillnaderna små, är i stället väldigt 
begränsad. Publikationer som beskriver utrikeskorrespondenternas personliga erfarenheter i 
ett visst land innehåller oftast inga empiriska data och tenderar att vara dagboksaktiga 
anteckningar av före detta utrikeskorrespondenter (Hahn, Lönnendonker, 2009:501). 
Detta är anmärkningsvärt eftersom att även där, liksom inom allt mänskligt umgänge, finns 
det faktorer som formar, påverkar och hindrar formen och innehållet i journalisternas arbete 
samt påverkar deras syn på den sociala omgivning de befinner sig i (McNair, 1998: 3). 
Å andra sidan är journalister viktiga aktörer i samhället när det gäller makt. De utövar 
symbolisk makt genom olika informations- och kommunikationsmedel och väljer vilka som 
dagligen får sina ”femton minuter i rampljuset” (Thompson, 2001:29). 
Ämnet intresserar mig därför att jag själv tillhör gruppen journalister som arbetar utomlands. 
Jag rapporterar på frilansbasis om Sverige till finsk media samtidigt som jag studerar. 
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Mot denna bakgrund anser jag att det är intressant ur sociologisk synvinkel att undersöka 
hur finska finsktalande utrikeskorrespondenter upplever mötet med det svenska samhället. 
Sociologi är den väsentliga vetenskapen för att förstå hur moderna organisationer och 
samfund fungerar (McNair 1998:1). 
Jag anser även att detta ämne är viktigt att undersöka eftersom journalister i stor omfattning 
bidrar till utformningen av den offentliga bilden av Sverige och detta i sin tur påverkar 
finländarnas bild av Sverige (Hannertz, 2007:9). 
 

1.1 Bakgrund 
 
Finska utrikeskorrespondenter kommer till Sverige från ett land som har en lång gemensam 
historia med Sverige och som dessutom är Finlands grannland. Finland och Sverige var fram 
till år 1809 ett gemensamt rike. Efter dåvarande finska kriget blev Finland en autonom del 
av Ryssland tills landet blev självständigt 1917 (Nationalencyklopedin, 2009). 
Genom historien har finska bosättningar funnits i det nuvarande Sverige. Under andra 
världskriget kom finländare till Sverige som flyktingar, bland annat som krigsbarn.  
Efter kriget, då arbetslösheten ibland var omfattande i Finland, utvandrade cirka 200 000 
finländare till Sverige under 1960- och 70-talen. En stor del av dessa arbetare kom från 
Finlands glesbygd och gjorde från första dagen sina pass i fabrikerna. Det fanns vissa som 
aldrig lärde sig svenska och levde ett isolerat liv i de särskilda bostäder som arbetsgivarna 
ställt till förfogande (Presstödsnämnden, 2002:34).  De hade anpassningssvårigheter och de 
led av rotlöshet (Nationalencyklopedin, 2010). 
 
Finländare har alltså ofta fått använda den ekonomiska hjälp som Sverige har erbjudit. Det 
är nämligen ett faktum att Finland länge hade en lägre ekonomisk standard än Sverige på 
grund av krigen mot Ryssland medan Sverige har fått njuta av en tvåhundraårig period av 
fred. 
 
De flesta finländare har finska som modersmål. Endast en liten minoritet, cirka 5,6 procent 
har svenska som modersmål som ett arv från den tiden när Finland var en del av Sverige och 
svenska var den styrande elitens språk. Denna grupp kallas nuförtiden för finlandssvenskar 
(Folktinget, 2009). 
Finlands svensktalande befolkning är ättlingar antingen till de ursprungliga kolonisatörerna 
och till svenskar som flyttat till Finland före 1809, eller till finländare som försvenskats. 
Vissa är ättlingar till inflyttade balter och nordtyskar som övergått till att tala det tidigare 
dominerande språket svenska. 
Historiskt sett har finlandssvenskarna tillhört de högre stånden. Senare har finlandssvenskar 
funnits inom alla samhällsklasser” (Nationalencyklopedin, 2010). 
Finland är även konstitutionellt ett tvåspråkigt land, vilket innebär att samhällsservice finns 
både på finska och på svenska. Alla finländare är tvungna att lära sig svenska i grundskolan 
(Presstödsnämnden, 2002:34). 
Det finns många finländare som anser att det är fel att man är tvungen att lära sig svenska i 
grundskolan bara för en liten minoritets skull. Enligt en gallupundersökning i januari 2010 
vill en stor majoritet, dvs. två av tre avskaffa den obligatoriska svenskspråkundervisningen i 
grundskolan. De flesta anser att kommuner borde få bestämma själv om de vill undervisa 
ryska i stället för svenska (Kaleva, 2010). 
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1.2 Syfte 
 
Huvudsyftet med detta arbete är att öka förståelsen för hur finsktalande 
utrikeskorrespondenter upplever mötet med det svenska samhället och hur detta påverkar 
deras arbete och den bild de sedan förmedlar till Finland. 
Ett annat syfte är att undersöka om de stereotypa föreställningar, som svenskar och 
finländare har om varandra, samt om det finns andra förutsättningar i deras vardag i Sverige 
som påverkar deras arbete och den bild de förmedlar till Finland. 
 

1.3 Frågeställningar 
 
Hur upplever finsktalande utrikeskorrespondenter sina förutsättningar för att arbeta i Sverige 
som representanter för ett annat land, nämligen Finland? 
 
Hur påverkar dessa förutsättningar deras arbete i praktiken ute på fältet?  
 
Hur hanterar finsktalande utrikeskorrespondenter en sådan arbetsmiljö? 
 
Vilken status har finsktalande utrikeskorrespondenter i Sverige?  
 
Påverkar detta den bild som de sedan förmedlar till Finland?  
 

1.4 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen är indelad i kapitel där första kapitlet omfattar bakgrund, syfte, frågeställningar 
och disposition. 
 
Kapitel två behandlar tidigare forskning och kapitel tre innehåller de teoretiska 
utgångspunkterna, begreppspreciseringar och avgränsningar. 
 
Kapitel fyra beskriver metoden. Där presenteras uppsatsens vetenskapliga perspektiv, 
metod, urval, material, undersökningens genomförande, bearbetning och analys av material, 
etiska överväganden, validitet, reliabilitet, generalisering samt egen förförståelse och 
värderingar. 
 
Resultatet presenteras i kapitel fem. 
 
I kapitel sex följer en teoretisk analys i form av resultatdiskussion. Här presenteras även 
förslag till fortsatt forskning. 
 
I slutet av uppsatsen finns käll- och litteraturförteckningen samt bilagor. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
 
Hittills har man inte forskat om finska utrikeskorrespondenters förutsättningar för att arbeta i 
grannlandet Sverige. Man har endast granskat möten mellan finska journalister och lokala 
kulturer i tre andra länder.  
I stället tar jag upp annan forskning som jag anser vara relevant för mitt arbete eftersom den 
handlar om olika omständigheter kring hur internationella journalisters möten med 
främmande länder ser ut. Det finns undersökningar om hur förutsättningarna för arbetet 
påverkar internationella journalisters rapportering samt om hur EU-utrikeskorrespondenters 
vardag ser ut i Bryssel. Annan modern forskning som har utförs om utrikeskorrespondenter 
och deras erfarenheter om sin omgivning utomlands tenderar att inte vara vetenskapligt 
underbyggd (Hahn, Lönnendonker, 2009:502). 
Jag tar även upp forskning om det medierade mötet mellan journalister och medietränade 
politiker som jag anser ha relevans i detta sammanhang, eftersom de flesta aktörer som 
samarbetar med utrikeskorrespondenter är professionella precis som politikerna ofta är. 
Slutligen presenterar jag ett färskt forskningsresultat som handlar om hur finländare 
uppfattas i Sverige. Exemplet är från rekryteringssammanhang. 

 

2.1 Finska journalisters erfarenheter från andra länder 

 
Finländaren Eeva Laine har, med hjälp av kvalitativa intervjuer, granskat vilka kulturkrockar 
som sker när finska skrivande frilansjournalister arbetar i Spanien, Nepal och Italien med 
hjälp av kvalitativa intervjuer (Laine, 2002).  
Enligt Laine föds tidningsartiklar utifrån möten mellan flera olika nationella och kulturella 
grupper under journalisternas arbete. Därför har de sätt på vilket journalister upplever 
kulturer i olika länder en enorm betydelse för den stora grupp läsare som utformar sin 
uppfattning om dessa länder med hjälp av artiklarna (Laine, 2002:66, 67). 
Laine tar upp sex faktorer som har betydelse på hur journalisters arbete påverkas av dessa 
möten. Exempel på sådana faktorer är: Hur man förbereder sig i förväg, hur bra 
språkkunskaper man har, hur väl man lyckas lära sig främmande kulturer och hurdan 
inställning man har mot dessa kulturer. Följande faktorer har också betydelse: hur mycket 
tid man har till förfogande, hurdant socialt liv man har och hur man lyckas skapa kontakter i 
det främmande landet. Slutsatsen är att alla dessa faktorer är beroende av varandra och 
påverkar rapportering och resultat oavsett om man arbetar för etermedier eller för tidningar 
(Laine, 2002:2). 
 

2.2 Internationella journalisters erfarenheter från EU 

 
Inom projektet Adequate Information Management in Europe har man granskat strukturer 
och processer i den vardagliga rapporteringen om EU hos utrikeskorrespondenter från elva 
olika länder. 
En av slutsatserna är att i Bryssel arbetar journalisterna i en internationell atmosfär där de 
möter en viss organisation med distinkta regler om hur man samlar information samt källor 
vars attityder kan skilja radikalt åt från vad de är vana vid i sina hemländer. Speciellt 
utrikeskorrespondenter från mindre länder och nya EU-länder upplever ett ambivalent 
bemötande. Detta beror på att arbetsmiljön verkar vara strukturerad och bestämd för länder 
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som har en viktigare roll inom EU, dvs. de äldre medlemsländerna (AIM Consortium, 
2007:151). 

 

2.3 Internationella journalisters erfarenheter från olika länder 

 
Etnografen Ulf Hannerz har forskat om hur journalistiska produkter påverkas av det som 
internationella journalister upplever i de områden där de arbetar, deras egna personliga 
egenskaper och intresset från deras hemmaredaktioner (Hannerz, 2004). 
En av Hannerz slutsatser är att det är speciellt viktigt för utrikeskorrespondenter att ha bra 
relationer med det lands regering där de är stationerade. De får ofta hjälp i form av 
nyhetsservice, böcker samt även av hjälpsam personal. Å andra sidan försöker regeringar 
ofta få fram sin syn på händelser när utrikeskorrespondenter rapporterar (Hannerz, 2004: 
169f). 
Utrikeskorrespondenter använder ofta även lokala medhjälpare som har bra lokal kännedom 
och kontakter. Dessa medhjälpare är till stor nytta för journalister som på så sätt slipper 
byråkrati och sökande av kontakter. I stället kan de koncentrera sig på själva arbetet, 
rapportering (Hannerz, 2004:152f). 
Hannerz anser också att utrikeskorrespondenter måste ha sådana personliga egenskaper som 
gör att de är beredda att arbeta mer än sina kollegor i hemmaredaktionerna. Anledningen till 
detta är att utomlands saknar journalister ofta sådana färdiga underlag för sin rapportering 
som exempelvis resultaten av gallupundersökningar osv. I stället får utrikeskorrespondenter 
gå ut på gatan och göra sådana gallupundersökningar själva (Hannerz, 2004:163). 
Enligt Hannerz har utrikeskorrespondenter dock blivit mindre självständiga på grund av den 
teknologiska utvecklingen. Nuförtiden är de ständigt i kontakt med sina hemmaredaktioner 
vilket minskar deras journalistiska frihet (Hannertz, 2002:149). 
 

2.4 Journalisters möten med politiker 

 
Svenskan Anna-Maria Havskogen har forskat om det medierade mötet mellan journalister 
och medietränade politiker. Hon anser att medieträning långsiktigt kan få betydelse för hur 
medborgaren uppfattar politiken och politikerna. Möten och intervjuer kan uppfattas som en 
sorts scenpolitik och scenjournalistik som utförs av aktörer som framträder inför varandra 
och en publik (Havskogen, 2009). 
Med scenpolitik och scenjournalistik menar hon ett upptrappat och dramatiserat skådespel. 
Detta spel kan enligt Havskogens slutsats antingen bli en mobiliserande kraft eller göra 
medborgaren till en passiv betraktare av politiken och politikerna. I slutändan blir det en 
fråga om politikernas och journalisterna trovärdighet, dvs. hur och om medborgarnas 
förtroende för de båda grupperna påverkas (Havskogen, 2009:2). 
 

2.5 Svenskars uppfattningar om finländare 

 
Slutligen kan nämnas att svenskorna Johanna Kemppainen och Nina Pellas, med hjälp av en 
kvantitativ förstudie och kvalitativa intervjuer, har granskat hur finländare värderas och 
upplevs i Sverige i rekryteringssammanhang (Kemppainen, Pellas, 2007). 
De har kommit fram till att status uppkommer på olika sätt mellan länderna när det gäller 
personliga egenskaper vid rekrytering. I Sverige kan man nå status genom att kombinera 
naturliga ledaregenskaper och hårt arbete. I Finland uppkommer status endast via hårt arbete 
(Kemppainen, Pellas, 2007:2). 
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En annan slutsats är att finländare, i Sverige, i rekryteringssammanhang uppfattas som 
individualister, hårt arbetande och ambitiösa samt att finländare uppfattas som en självklar 
del av dagens svenska samhälle. Enligt författarna upplevs de inte som ”invandrare” längre 
och detta kan vara en följd av den höga invandringen från andra kulturer till Sverige de 
senaste årtiondena (Kemppainen, Pellas, 2007:2). 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Det fattas en bred teoretisk modell för hur man undersöker utrikesrapportering och 
utrikeskorrespondenter allmänt. Deras arbete har beskrivits som ett orört 
undersökningsområde och utrikeskorrespondenterna själva som okända inom allmän 
vetenskap (Hahn, Lönnendonker, 2009:500). 
Här tar jag upp de begrepp och teorier som jag anser är relevanta i mitt arbete och som jag 
har valt att använda för att analysera resultaten. 
 

3.1 Begreppspreciseringar 
 
De viktigaste nyckelbegreppen som förekommer i mitt arbete definieras som följande: 
 

3.1.1 Finlandssvenskar 

 
Enligt Nationalencyklopedin avses med begreppet finlandssvenskar de invånare i Finland 
som har svenska som modersmål. Dessa kan även vara emigranter från Finland till t.ex. 
Sverige (Nationalencyklopedin, 2010). 
 

3.1.2 Sverigefinländare och sverigefinnar 

 
Enligt Nationalencyklopedin innefattar begreppet sverigefinländare de finländare som är 
bosatta i Sverige. Begreppet kan även jämföras med sverigefinnar (Nationalencyklopedin, 
2009). 
Enligt Nationalencyklopedin innefattar begreppet sverigefinnar personer med finskt 
modersmål som är bosatta i Sverige, antingen som infödda eller som invandrare från Finland 
(sverigefinländare) och vilka oavsett medborgarskap identifierar sig med den sverigefinska 
etniska minoriteten (Nationalencyklopedin, 2009). 
 

3.1.3 Utrikeskorrespondent 

 
Enligt Nationalencyklopedin avses med begreppet utrikeskorrespondent ”en journalist som 
är placerad i utlandet och därifrån rapporterar till en tidning i hemlandet el. till radion 
etc.”(Nationalencyklopedin, 2009).  
Enligt Hahn och Lönnendonker har dock ingen hittills exakt definierat villkor och termer för 
en utrikeskorrespondent eller utrikesrapportering (Hahn, Lönnendonker, 2009:500) men i 
denna undersökning utgår jag från Nationalencyklopedins definition. 
 

3.2 Teorier 
 
Jag har valt att använda följande sociologiska teorier för att besvara mina frågeställningar: 
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3.2.1 Klass, habitus och kapital 

 
Sociologen Pierre Bourdieu har formulerat begreppet social klass vilket han definierar som 
strukturen hos relationerna mellan alla individens egenskaper. Summan av dessa egenskaper 
skapar en förkroppsligad habitus för varje individ vilket är avgörande för ens 
klasstillhörighet. Den sociala klassen ligger till grund för uppkomsten av särskiljande 
praktiker och rangordning i olika hierarkiska sociala klasser (Bourdieu, 1993:251, 258, 271). 
Enligt Bourdieu kan habitus även definieras som en sammanslagning av olika kapitalformer. 
Han anser att kapitalet är ett socialt förhållande, dvs. tillgångar i det sociala livet. Bourdieu 
skiljer på tre olika kapitalformer: ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital (Bourdieu, 
1993:251, 270, 272). 
Ekonomiskt kapital handlar om pengar, investeringar och även fysiskt kapital såsom företag, 
fabriker och mark. Kulturellt kapital omfattar egenskaper såsom utbildning och yrke samt 
kulturella faktorer som uppfostran och smak. Enligt Bourdieu ärver vi en del av det 
kulturella kapitalet från våra föräldrar genom socialisation (Bourdieu, 1993:255, 273, 280, 
290). 
Socialt kapital omfattar kontakter, relationer, nätverk och umgängeskretsar varifrån man vid 
behov kan hämta stöd (Bourdieu, 1993:279, 280). 
 
Denna teori använder jag i mitt arbete för att kunna förklara finska utrikeskorrespondenters 
klasstillhörighet i Sverige. 
 

3.2.2 Status 

 
Enligt Nationalencyklopedin avses med begreppet status ”tillstånd och ställning och inom 
sociologin benämning på en persons ställning i en grupp eller gruppens ställning i 
samhället” (Nationalencyklopedin, 2010).  
”Status kan vara tillskriven, dvs. bero på börd, kön, ålder, etnicitet, ras e.d. eller vara 
förvärvad, dvs. ett resultat av utbildning, yrke eller talang”. Senare har sociologer kommit 
fram till att en viss status hänger ihop med en viss position i samhället 
(Nationalencyklopedin, 2010). 
Enligt samhällsvetaren Max Weber är status ett relationellt fenomen. Det handlar om de 
skillnader mellan olika sociala grupper som föds när människor tillskriver varandra prestige 
och anseende (Giddens, 2007:262). 
Weber ansåg att status inte handlar om samma sak som samhällsklass. Han menade att 
ägandet och rikedomar inte nödvändigtvis betyder att man tillhör en högre samhällsklass 
såsom Karl Marx påstod. Till exempel kan aristokratin åtnjuta hög prestige även när de blir 
fattiga. Vidare kan nyrika betraktas med ett visst förakt (Giddens, 2007:262). 
Enligt Weber utrycks status i människors livsstil. Bostad, klädsel, språkligt uttryckssätt och 
yrke är några exempel på markörer och symboler för status. De bidrar alla till att definiera 
individens sociala ställning i andra människors ögon. Weber ansåg att människor som har 
samma status bildar ett kollektiv där de gemensamt upplever bekräftar vilka de är och har en 
gemensam identitet (Giddens, 2007:262). 
 
Jag använder status teorin i min undersökning för att kunna utvärdera finska 
utrikeskorrespondenters status i Sverige. 
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3.2.3 Stereotypa föreställningar 

 
Enligt Nationalencyklopedin avser man med begreppet stereotyp ”förenklad, ofta allmänt 
omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. 
nation, ras, religion eller kön, också en där man själv ingår” (Nationalencyklopedin, 2010). 
Begreppet förekommer inom socialpsykologin där man definierar stereotyper som 
förenklade fakta, som i förväg kan göra att vi missförstår människor, även om vi är i kontakt 
med dem. Ett av flera exempel på en stereotyp är att alla svarta människor är lata och 
vidskepliga, dvs. stereotyper är problematiska. Det var den amerikanska politiska 
kommentatorn Walter Lippmann som först presenterade begreppet år 1922 (Social 
Psychology, 1995:123f). 
Inom socialpsykologin kan man skilja ut tre orsaker till varför stereotyper förekommer. De 
är en naturlig konsekvens av det sätt på vilket vi bearbetar information. Vi tenderar att tänka 
att om händelser inte bara ibland hänger ihop, hänger dem generellt ihop (Social 
Psychology, 1995:125). 
En annan orsak är att vi tenderar att kategorisera människor i ”ingrupper” och ”utgrupper” 
där ”utgrupper” är de där vi själva inte är medlemmar. Vi tror att ”utgrupper” är generellt 
homogena medans ”ingrupper” är heterogena och därför är det oftast ”utgrupper” som vi 
formar stereotyper av. Därmed generaliserar vi de egenskaper som en eller några av 
medlemmar i en ”utgrupp” har till hela gruppen (Social Psychology, 1995:125, 127). 
Den tredje orsaken är att stereotyper är konsekvenser av det specifika sätt som vår kultur har 
strukturerat interaktioner mellan ”ingrupper” och ”utgrupper”. I USA var det exempelvis 
förr förbjudet för judar att äga mark och därför blev de flesta affärsmän i stället för 
jordbrukare. Detta har gett upphov till en stereotyp föreställning att alla judar är affärsmän 
(Social Psychology, 1995:125, 128). 
Men varför bevaras stereotyperna? Enligt kognitiva psykologer inom socialpsykologin finns 
det en mekanism där människor tenderar att, om de förväntar sig att se en korrelation, se en 
korrelation mellan två saker, även när en sådan inte finns, Därför påverkar fakta inte i så stor 
omfattning de stereotypa föreställningar som individen redan har (Social Psychology, 
1995:128f). 
Vi tenderar att förlita oss mer på stereotyper när vi är stressade. Ju mer stress, desto mindre 
tid och då hjälper stereotyper oss att i allt större omfattning förenkla vår bearbetning av 
information. Tyvärr är det mest de negativa stereotypa föreställningar som aktiveras då 
(Social Psychology, 1995:136f, 138f). 
Vanligtvis bygger stereotyper på viss faktisk kunskap som inte stämmer eller på påståenden 
om ”naturens lagar” (Social Psychology, 1995:138, 141). 
Ofta bidrar stereotyper till att vidmakthålla fördomar och negativa attityder om olika 
grupper exempelvis invandrare och etniska grupper. De är grundläggande övertygelser om 
sådana grupper och används för att forma iakttagarens intryck av de individer som är 
medlemmar i dessa grupper (Social Psychology, 1995:142f). 
 
Teorin om stereotyper använder jag i mitt arbete för att kunna granska om finska 
utrikeskorrespondenter möter stereotypa föreställningar i sitt arbete i Sverige och om de 
själva har sådana om svenskar.  
 

3.2.4 Etablerade och outsiders 

 
Norbert Elias och John L. Scotson har utvecklat en teori om hur överordnade grupper 
tenderar att tillskriva vissa egenskaper till underordnade grupper inom sociala sammanhang. 
Han kallar dem etablerade och outsiders. 
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Som outsiders betraktas nykomlingar i samhället som till exempel kan bestå av minoriteter, 
immigranter och invandrare. Som etablerade räknas till exempel samhällets 
majoritetsbefolkning eftersom de har varit bosatta där länge än nykomlingarna (Elias, 
Scotson, 1999:136). Nykomlingarna upplevs som ett hot mot den maktordning som de 
etablerade har etablerat och därför hålls de på avstånd (Elias, Scotson, 1999:135, 142).  
 
Etablerade och outsiders är grupper som ligger nära varandra och är beroende av varandra 
men de har olika mycket makt. Denna maktskillnad skapar föreställningar om att grupper 
har olika moraliska värden. En grupp med mer makt anser sig vara bättre än de andra. 
Således följs maktskillnader mellan grupper av olika moralisk status (Elias, Scotson, 
1999:4). 
Ur maktskillnaderna och den moraliska differentieringen följer stigmatisering. Etablerade 
stigmatiserar nykomlingarna som en grupp med lägre värde och detta använder de för att 
upprätthålla sin makt och sociala överlägsenhet. Denna teknik försvagar även 
nykomlingarnas självbild och identitet när de känner att de tillhör en skambelagd 
utanförgrupp (Elias, Scotson, 1999:6). 
Dessa moraliska bedömningar kan vara till exempel skildringar av arbetarklassen, den 
tidigare underklassen och framställningar av invandrare. Outsidergruppen bedöms dock 
alltid enligt de karakteristiska drag som denna grupps ”värsta” del uppvisar.  Detta skapar en 
emotionell barriär som påverkar kontakterna mellan grupperna (Elias, Scotson, 1999:4, 6, 
7). 
Om någon ur den underlägsna gruppen vill komma med i den etablerade gruppen och 
därmed höja sin status måste denna underkasta sig gruppens normer. Men att lyckas med att 
nedsätta den etablerade gruppens status är väldigt mycket svårare för outsiders (Elias, 
Scotson, 1999:6). 
Enligt Elias passar modellen för relationer mellan olika samhällsgrupper såsom svenskar och 
invandrare samt även för relationer mellan stater (Elias, Scotson, 1999:5). 
 
Denna teori använder jag i mitt arbete för att kunna förklara sociala relationer och 
potentiella statusskillnader mellan svenskar och finländare samt varför de förhåller sig till 
varandra på det sätt som de gör. 
 

3.2.5 Socialisation 

 
Enligt den brittiska sociologen Anthony Giddens är socialisation en process där barn gradvis 
blir medvetna och skaffar sig kunskaper som passar in i den kultur där han eller hon blivit 
född. Socialisationen av barn möjliggör att en mer generella process som kallas social 
reproduktion sker. Social reproduktion, i sin tur, skapar och möjliggör att samhällsstrukturen 
skall existera över tid (Giddens, 2007:161). 
Enligt Giddens sker socialisation via symbolisk interaktion, vilket betyder att interaktionen 
mellan människor äger rum med hjälp av symboler och tolkning av deras mening (Giddens, 
2007:162). Ett exempel på sådana symboler är språk. 
I praktiken sker socialisationen under uppfostran när barn lär sig hur de äldre uppför sig och 
barn därmed tar till sig deras värderingar, normer och beteendemönster. Barn lär sig 
behärska språket från cirka två till sju års ålder (Giddens, 2007:163). 
Familjen ansvarar för den primära socialisationen som äger rum under de första åren i livet. 
Den sekundära socialisationen äger rum under den senare barndomen, ungdomstiden och 
tidig vuxen ålder. Under denna tid är det bland annat media som är en av de socialiserande 
krafterna för individens del (Giddens, 2007:165). 
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Media fyller flera sociala funktioner vid socialisering. Media stödjer bland annat etablerade 
sociala normer. Media spelar en viktig roll för barnens socialisation. Media uttrycker även 
den förhärskande kulturen och de gemensamma värderingarna i samhället (Giddens, 
2007:463). 
 
Denna teori använder jag i mitt arbete för att kunna förklara om de stereotypa föreställningar 
som finska utrikeskorrespondenter möjligen möter förs vidare både i det finska och i det 
svenska samhället samt om finsk media vidmakthåller stereotypa föreställningar om Sverige 
och svenskar. 
 

3.2.6 Diskriminering 

 
Med begreppet diskriminering avses ”särbehandling (av individer eller grupper) vilken 
innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika” (Nationalencyklopedin, 
2009). 
I vanligt språkbruk står ordet för ett särskiljande eller en särbehandling som är moraliskt 
felaktig (Roth, 2008). 
Diskriminering grundas ofta på fördomar som i sin tur grundar sig på stereotypa 
föreställningar om grupper av människor, t.ex. etniska minoritetsgrupper. Ibland stämmer 
stereotypa uppfattningar i viss mån, men är samtidigt starkt överdrivna, medan andra kan 
utgöra en form av projicering. Då riktas fientlighet mot någon som inte är den verkliga 
orsaken till sådana känslor. Stereotypa föreställningar är väldigt svåra att utrota eftersom de 
införlivas i våra kulturella uppfattningar (Giddens, 2007:397). 
Diskrimineringsgrunder som förekommer i svensk lagstiftning är ålder, könstillhörighet, 
kön, etnicitet/nationalitet, religion, sexuell läggning och funktionshinder (Roth, 2008:39). 
 
Denna teori använder jag i mitt arbete för att kunna granska hur finsktalande 
utrikeskorrespondenter blir bemötta i det svenska samhället. 
 

3.2.7 Stigmatisering 

 
Sociologen Erving Goffman utvecklade på 1960-talet en teori om stigma. Stigma är en term 
som används som benämning på en egenskap som avviker på ett icke önskvärt sätt från de 
normativa förväntningar vi har på människor i det vanliga sociala samspelet. Exempel på 
sådana egenskaper är fläckarna på den personliga karaktären eller stambetingade stigman 
som ras, nation och religion (Goffman, 2003:14). 
Stigman får oss att vända oss bort från den person som innehar stigman och bortse från 
anspråk på gemenskap samt att tillskriva denne en massa ofullkomligheter på basis av en 
enda ofullkomlighet. Vi tillgriper alltså kategoriseringar som inte stämmer. Stigma är på så 
sätt ett statusmärke som finner att några är en andra klassens medborgare i samhället. 
Stigmateorin förklarar således den stigmatiserandes underlägsenhet (Goffman, 2003:14f, 28 
150). 
Den stigmatiserade personen får en känsla av att inte veta vad de andra tänker om 
henne/honom. Individen kan känna sig ifrågasatt och underminerad (Goffman, 2002:23). 
Goffman tar upp några sätt på hur den stigmatiserade personen kan reagera på sin situation. 
Individen kan försöka att i förväg bedöma de intryck hon/han gör. Personen kan försöka att 
med fientlig gåpåanda ge sig in i kontakter. Människan kan även utnyttja sitt stigma för att 
få sympati för den otur hon/han drabbats av. En person med ett visst stigma kan även göra 
en karriär genom att representera sin kategori (Goffman, 2002:18,19, 23 26, 35). 
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Även grupper kan stigmatiseras och stigman kan följa med genom gruppens historia. 
Stigmatiserade har en tendens att försöka dölja sitt stigma. Vissa visar dock öppet att de bär 
på någon typ av stigmasymbol (Goffman, 2002:40, 82, 107 ).) 
 
Denna teori använder jag i mitt arbete för att kunna förklara finska utrikeskorrespondenter 
potentiella sätt att hantera svenskarnas stereotypa föreställningar om finländare. 
 

3.3 Avgränsningar 
 
Min bakgrund som finsk frilansjournalist i Sverige är anledningen till att jag väljer att 
koncentrera mig endast på finsktalande utrikeskorrespondenter i Sverige. Det faktum att jag 
har finska som modersmål ger mig möjlighet att skaffa den information som behövs i denna 
undersökning på finska. 
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4 METOD 

 

4.1 Vetenskapligt perspektiv 
 

Eftersom jag utifrån mina egna erfarenheter som journalist redan har en viss förförståelse 
om ämnet anser jag att ett hermeneutiskt perspektiv passar bra att använda i min 
undersökning, eftersom hermeneutiken lägger tonvikten på forskarens förkunskap (Kvale, 
Brinkmann, 2009:66). 
Jag anser att finska utrikeskorrespondenters möte med det svenska samhället kan förstås 
endast om det sätts i samband med helheten eftersom det är frågan om ömsesidiga 
handlingar i samspel. Det finns många olika delar som påverkar detta möte såsom 
människornas bakgrund och erfarenheter, uppfattningar om andra kulturer, osv. 
Jag anser att verkligheten inte är så lätt och enkel att observera utan att det behövs medvetna 
tolkningar och en problematisering av olika begrepp och detta gör man utifrån ett 
hermeneutiskt perspektiv. Jag vill alltså tränga in i dessa frågor för att få en fördjupad 
förståelse av dess delar i likhet med ett av hermeneutikens huvudteman (Alvesson, 
Sköldberg, 2008:193, 194).  
 

4.2 Val av metod 
 
Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer i min undersökning. Dessa intervjuer har unika 
möjligheter att träda in i och beskriva den upplevda vardagsvärlden där de finsktalande 
utrikeskorrespondenterna arbetar i Sverige. Enligt den hermeneutiske filosofen Gadamer är 
människor samtalande varelser för vilka språket är deras verklighet (Kvale, 1997:40, 55).  
Jag kan alltså med hjälp av kvalitativa intervjuer få fram intervjupersonernas erfarenheter av 
den verklighet de lever i dvs. hur de upplever att de blir bemötta av det svenska samhället. 
Med hjälp av kvalitativa intervjuer kan jag även bidra till att få fram den information som 
jag själv anser vara relevant utifrån min egen förförståelse. Semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer ger nämligen möjligheter att fördjupa sig i de ämnen som intervjupersonerna tar 
upp och vilka jag anser vara intressanta och märkvärdiga när man granskar finsktalande 
journalisters möte med det svenska samhället. Dessutom kan man hela tiden förhandla med 
intervjupersonerna om tolkningen när man utför kvalitativa intervjuer (Kvale, 1997:50). 
Man kan anse att kvalitet syftar på arten, på beskaffenheten av något. Därför kan kvalitativ 
analys beskrivas som en kemisk analys vars syfte är att identifiera ett ämnes beståndsdelar 
(Kvale, 1997:67). 
Under kvalitativa intervjuer kommer jag dessutom in i intervjupersonernas livsvärld och 
personens relation till den. De centrala teman som tas upp och innebörden hos dem hjälper 
mig att bättre förstå både delar och helheten enligt det hermeneutiska perspektivet som jag 
ska använda i min analys (Kvale 1997:34). 
En intervju är en specifik professionell form av samtalsteknik där kunskap förs fram genom 
samspelet mellan intervjuaren och intervjupersonen (Kvale, 1997:40). Under mina 16 år som 
journalist har jag utvecklat en bra rutin för intervjuer och detta är en av orsakerna till att jag 
har valt denna metod. 
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4.3 Urval 
 
Eftersom urvalet syns tydligt redan i mina frågeställningar, var det ett naturligt val att 
intervjua finskspråkiga utrikeskorrespondenter som är bosatta i Sverige och arbetar här åt 
finska medier. 
Mitt urval var således ett strategiskt icke-sannolikhetsurval eftersom jag själv har valt ut 
dem som ska ingå i undersökningen utifrån en redan känd egenskap som behövs för att 
kunna få fram den information jag vill undersöka (May, 2001:121). 
Enligt den senaste kartläggningen, som har gjorts av Finlands Journalistförbunds tidning, 
Journalisti, finns det endast sex finska anställda utrikeskorrespondenter i Sverige och de är 
alla bosatta i Stockholm (Journalisti, 2008). Detta var skälet till att jag valde att intervjua 
alla dessa eftersom det inte fanns andra potentiella intervjupersoner som hade de redan 
kända egenskaper som behövdes. Samtidigt fick jag så mycket och så aktuell kunskap som 
möjligt om hur deras arbete och deras möte med det svenska samhället ser ut. 
I urvalet ingick två kvinnliga och fyra manliga utrikeskorrespondenter mellan 33 och 62 år. 
 

4.4 Material 

 
Jag formulerade en intervjuguide utifrån de idéer jag fick när jag tog del av tidigare 
forskning med anknytning till mitt ämnesområde. Jag tematiserade mina frågeställningar i 
fyra frågeområden. Utifrån varje tema formulerade jag sedan intervjufrågorna med hjälp av 
min förförståelse om hur finska journalister arbetar och hur det svenska samhället ser ut. 
Jag kunde dock inte helt utgå ifrån min förförståelse eftersom jag inte vet om den stämmer. 
Därför försökte jag formulera så neutrala och öppna frågor som möjligt och undvika ledande 
frågor. 
Frågorna utmärks av hög grad av strukturering och låg grad av standardisering som man 
brukar göra när man utför kvalitativa intervjuer i forskningssammanhang (Trost, 2005:21). 
En hög grad av strukturering betyder att intervjuguiden strängt strukturerade intervjuns 
förlopp. Därmed kunde jag genomföra intervjuer temavis i en logisk ordning. 
En låg grad av standardisering betyder att frågorna inte alltid var exakt desamma till alla 
intervjupersoner eftersom jag lämnade utrymme för att ställa följdfrågor vid behov.  
 

4.5 Undersökningens genomförande 

 
Innan själva undersökningens genomförande testade jag intervjufrågorna genom att intervjua 
två finsktalande sverigefinska journalister som arbetar åt finskspråkig media i Väst-Sverige. 
Pilotintervjuerna hjälpte mig att precisera och omformulera mina frågor och gav mig även 
flera nya sätt att se på vad som är väsentligt att ta upp under själva undersökningen. 
Alla de sex finska utrikeskorrespondenterna bor i Stockholm så att jag fick åka dit för att 
utföra intervjuerna. Samtalen skedde på finska på deras arbetsplatser, i deras hem och på ett 
café i kulturhuset. Det var ganska lätt att skapa förtroende och jag upplevde att 
utrikeskorrespondenterna var ivriga att få berätta om sitt arbete som ofta kan vara ganska 
ensamt. 
Jag spelade in alla intervjuerna på band och gjorde anteckningar samtidigt för att bättre 
kunna utveckla vissa frågor samt för att skapa en helhetsbild utav varje persons svar. 
Jag intervjuade tre personer per dag under två dagar.  
Varje intervju varade ungefär mellan en timma och en och en halv timme. Sammanlagt tog 
samtalen 7 timmar 18 minuter och 57 sekunder att genomföra. 
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Jag skrev ut samtalen själv på finska och de utgör 78 sidor i skriftlig form. De citat som ni 
kan läsa i resultatdelen har jag själv översatt från finska till svenska. 
 

4.6 Bearbetning och analys av material 

 
Jag analyserade intervjumaterialen med hjälp av en teknik för systematisk kvantitativ 
beskrivning av det manifesta innehållet i kommunikationen (Kvale, Brinkmann, 2009:219).  
Jag kodade därefter textens meningar i kategorier vilka jag härledde ur mina 
frågeställningar. Kodningen gjorde det möjligt att kvantifiera hur ofta ett visst tema tas upp i 
texten vilket hjälpte mig att sammanfatta svaren temavis utifrån den stora mängden 
utskrifter.  Kodningen gjorde jag genom att namnge kategorierna med nyckelord. Närvaron 
eller frånvaron av ett fenomen uttryckte jag med + eller -. På detta sätt underlättades det 
fortsatta arbetet med att göra jämförelser i materialet. 
Genom att kategorisera även intervjupersonernas bakgrundsinformation och deras syn på sin 
egen status och bemötande i Sverige, kunde jag strukturera figurer för att sammanfatta några 
av resultaten i en mer läsarvänlig form. Detta gjorde jag med hjälp av SPSS-
dataanalysprogram som är designat för att analysera resultat av kvantitativa undersökningar. 
Jag gjorde en bivariat analys för att få fram vilken effekt olika bakgrundsvariabler hade på 
intervjupersonernas syn på sin status och det bemötande de upplever i Sverige. Enligt 
Steinar Kvale och Svend Brinkmann det förekommer det även att även resultaten av 
kvalitativa intervjuernas innehåll kan rapporteras kvantitativt i tabeller och figurer (Kvale, 
Brinkmann, 2009:219).  
 

4.7 Etiska överväganden 
 
Det finns fyra allmänna huvudkrav på humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa har 
följts under arbetets gång (Vetenskapsrådet, 1990). 
Enligt informationskravet har intervjudeltagare blivit informerade om deras uppgift i 
projektet i ett e-postmeddelande innan intervjuerna genomfördes. De även upplystes om att 
deltagandet är frivilligt. Även forskarens namn och institutionsanknytning samt även 
telefonnummer för ytterligare information lämnades ut. Vidare nämndes att uppgifter 
samlades in anonymt och i samband med intervjuerna nämndes att Kulturfonden för Sverige 
och Finland bidrar till att möjliggöra denna undersökning genom sitt ekonomiska stöd 
(Vetenskapsrådet 1990:7). 
Samtyckeskravet fylldes genom att utförlig information gavs ut via e-post i förväg. Samtycke 
inhämtades även från deras arbetsgivare. Deltagarna anses ha haft möjlighet att avbryta sin 
medverkan genom att de hade fått forskarens kontaktuppgifter (Vetenskapsrådet 1990:9, 
10). Forskaren blev dock inte kontaktad av någon av deltagarna vare sig för information 
eller för något annat. 
Enligt konfidentialitetskravet antecknades, lagrades och avrapporterades alla uppgifter på ett 
sådant sätt att enskilda människor ej kunde identifieras av utomstående. Svaren lämnades 
anonymt vid inspelningen, citaten som förekommer i undersökningen definierades endast 
enligt kön och på detta sätt omöjliggjordes det för läsaren att identifiera vem som lämnat de 
insamlade uppgifterna. Kontaktuppgifterna på de utvalda lämnades inte ut till någon annan 
än forskaren (Vetenskapsrådet 1990:12). 
Enligt nyttjandekravet användes de insamlade uppgifterna om enskilda personer endast för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet 1990:14). 
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4.8 Validitet, reliabilitet och generalisering 
 

4.8.1 Validitet 

 
Validitet avser den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att 
mäta. Begreppet kan även betecknas som frånvaro av systematiska mätfel 
(Nationalencyklopedin, 2010). Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann avser validitet 
även riktigheten och styrkan i ett yttrande samt att en giltig slutsats är korrekt härledd från 
sina premisser (Kvale, Brinkmann, 2009:264). 
Med andra ord handlar validitet om hur relevant och giltig undersökningen är 
begreppsmässigt och teoretiskt, dvs. om man verkligen får svar på ämnet man vill undersöka 
med den metod man använder. 
Enligt Kvale och Brinkmann är validitet ett relevant begrepp för intervjuforskning och den 
kan leda till valid vetenskaplig kunskap trots att den inte presenterar ett resultat i siffror. De 
ser validiteten som hantverksskicklighet, som kommunikation och som pragmatisk handling 
som sker under alla intervjuprocessens stadier (Kvale, Brinkmann, 2009:263ff). 
 
Jag utförde min undersökning enligt denna hantverksskicklighetens princip. Under 
tematiseringen var jag extra noggrann när jag underbyggde mina teoretiska antaganden samt 
när jag härledde teorierna till logiska forskningsfrågor under tematiseringen. 
Under planeringen försäkrade jag med hjälp av min handledare att intervjudesignen och 
intervjumetoden var utformade för undersökningens ämne och syfte. 
Jag gjorde alla intervjuerna själv för att få med kontexten som har betydelse för tolkningar. 
Under intervjuerna kontrollerade jag ständigt att intervjupersonerna inte avvek från ämnet. 
Jag utgick logiskt utifrån mina frågeställningar när jag analyserade den utskrivna texten. 
Kategoriseringen av data bygger på undersökningens syfte och mitt teoretiska intresse. Även 
undersökningens huvudresultat är en valid redogörelse utifrån mina frågeställningar. 
 

4.8.2 Reliabilitet 

 
Reliabilitet avser forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet. Med andra ord betyder 
hög reliabilitet att om en undersökning görs på samma sätt vid någon annan tidpunkt av 
någon annan forskare får man samma svar (Kvale, Brinkmann, 2009:263). 
Begreppet lämpar sig för produktionen av kunskap i intervjuer. Kvale och Brinkmann drar 
slutsatsen att kunskaper som produceras i intervjuer i princip kan vara en objektiv 
undersökningsform när man tar hänsyn till flera centrala innebörder av objektivitet (Kvale, 
Brinkmann, 2009:263). Även jag har tagit hänsyn till flera centrala innebörder av 
objektivitet under min undersökning. 
 
Jag har motverkat godtycklig subjektivitet under undersökningens gång genom att ha så 
neutral intervjustil som möjligt för att inte inverka på svaren. För att kunna avlägsna så 
många källor till skevheter eller snedvridningar som möjligt försökte jag undvika ledande 
frågor.  
Jag försökte höja min undersöknings reliabilitet genom att fundera noggrant på termerna, 
definitionerna och deras betydelse för intervjupersonerna för att undvika situationer där de 
lägger en annan betydelse i dem. Jag även använde sådant språk som journalisterna brukar 
använda för att intervjupersonerna skulle kunna förstå frågorna. 
Jag gjorde all utskrift av intervjuerna själv ordagrant och jag höll mig även till den språkliga 
stilen som intervjupersonerna använde. Kodningen av utskrifterna utförde jag grundligt. Jag 
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försäkrade att kategorierna som jag utvecklade fångade intervjupersonernas erfarenheter och 
handlingar fullt ut. Vid dataanalysen dubbelkollade jag svaren när jag matade in dem. 
Jag använder flera citat när jag redovisar resultaten för att höja undersökningens reliabilitet.  
Å andra sidan lade jag inte så stark tonvikt på reliabiliteten att detta skulle ha motverkat min 
kreativitet och variationsrikedom. ”Intervjuer används som ett medel för att förstå hur 
människor uppfattar sin sociala värld och hur de handlar i den” (May, 2001:174) 
Jag genomförde ett antal provintervjuer. Resultaten från dem hjälpte mig att rätta till de mest 
uppenbara validitets- och reliabilitetsproblemen. 
 

4.8.3 Generalisering 

 
Man hör ofta som en invändning mot intervjustudier att intervjupersoner är för få för att man 
skulle kunna generalisera resultaten (Kvale, Brinkmann, 2009:281). I min studie är urvalet 
egentligen inget urval eftersom jag har intervjuat hela populationen av finsktalande 
utrikeskorrespondenter som är verksamma i Sverige. Jag har alltså gjort en 
totalundersökning om hur förutsättningar för finsktalande utrikeskorrespondenters ser ut i 
Sverige. 
Däremot är det problematiskt att utifrån mina resultat börja dra slutsatser om hur 
förutsättningarna ser ut för andra grupper av finsktalande befolkning i Sverige, t.ex. de 
finländare som hör till arbetarklassen. Detsamma gäller även den allmänna bilden om 
utrikeskorrespondenter av andra nationaliteter eller finsktalande utrikeskorrespondenter som 
är verksamma i andra länder än i Sverige. 
 

4.9 Egen förförståelse och värderingar 
 
Enligt mina egna erfarenheter från båda länderna är Sverige och Finland på vissa sätt väldigt 
lika, men på vissa sätt väldigt olika. Finländare har lidit av ett trauma av att vara lite av 
Sveriges lillebror. Orsakerna är delvis historiska, delvis samhälleliga. 
Under mina knappa 39 år i Finland har jag fått en bild av att svensktalande som grupp i 
Finland inte är särskilt populära. Det har förekommit uppfattningar att svensktalande 
finlandssvenskar skulle vara en positivt särbehandlad grupp som fortfarande representerar 
den svenskspråkiga eliten som regerade förut samt att finlandssvenskar skulle vara på något 
sätt finare folk än finländare. ”Svensktalande är ett bättre folk” är ett allmänt använt uttryck 
om finlandssvenskar bland det finska folket. Detta uttryck används även om andra 
svenskspråkiga, dvs. svenskar. 
 
Å andra sidan finns det en minoritet av sverigefinländare i Sverige som länge var ”ett sämre 
folk”. Jag menar finländare som flyttade till Sverige från Finland på 1950-1970-talet under 
den hetaste arbetskraftinvandringen som Sveriges industrialisering medförde. 
Som framgår av bakgrundsdelen var deras anpassning till det svenska samhället inte lätt och 
detta syntes bland annat i form av alkoholism och bråk. Jag har fått veta att i tidningarna 
kunde man i detta sammanhang ofta läsa den negativa rubriken ”En finne igen”. Allt detta 
har hjälpt till att vissa negativ stereotyp föreställningar om finländare har utformats bland 
svenskar. 
Jag har, under mina knappa fem år i Sverige, fått höra sverigefinländare berätta varför det 
blev så. De har vittnat om hur svår arbetsmiljö de hade i fabrikerna, hur mycket de längtade 
till Finland och hur de blev diskriminerade och att de även förbjöds att prata sitt eget 
modersmål.  
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Mot denna bakgrund anser jag att det är möjligt att alla dessa stereotypa föreställningar 
fortfarande kan orsaka vissa värderingsskillnader när finsktalande utrikeskorrespondenter 
möter det svenska samhället. Det är även möjligt att det påverkar deras arbete och den bild 
journalisterna förmedlar till finländare genom sitt arbete. 
Vad jag har förstått spelar det ganska stor roll för olika människor och även för olika länder 
vilken bild av dem som medier förmedlar utomlands. Därför skulle jag tro att det är sällsynt 
att någon vill reta upp utländska journalister. 
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5 RESULTAT 

 

I detta kapitel redovisar jag de sammanställda resultat som är relevanta enligt mina 
frågeställningar. 
 

5.0.1 Presentation av intervjupersonerna 

 
Alla intervjupersonerna var finländare och anställda som utrikeskorrespondenter av finska 
medier i Stockholm.  Det fanns stora skillnader i hur länge de hade utövat sitt yrke i Sverige. 
En hade hunnit arbeta endast tre veckor medan den med den längsta korrespondentkarriären 
i Sverige hade varit verksam i 34 år.  
Två av korrespondenterna var kvinnor och fyra var män. Alla hade finska som sitt 
modersmål och alla använde svenska när de umgicks med svenskar på arbetet. Enligt sina 
egna bedömningar av sina språkkunskaper i svenska ansåg de alla att de kunde svenska 
åtminstone ganska bra, några bedömde sina språkunskaper i svenska som utmärkta. 
Intervjupersonernas ålder varierade mellan 33 år och 62 år. Fyra av sex hade bott i Sverige 
redan innan de hade börjat arbeta här som utrikeskorrespondenter. Den av 
intervjupersonerna som hade bott längst i Sverige flyttade hit för 33 år sedan och den som 
har bott kortast i Sverige flyttade för endast tre veckor sedan. 
 

5.1 Finska utrikeskorrespondenternas förutsättningar för arbete i 
Sverige 
 

5.1.1 Bemötande 

 
De finska utrikeskorrespondenterna fick själva värdera sitt bemötande i Sverige med vitsord 
som de själva fick välja under intervjuerna. Alla intervjupersoner ansåg att de blir väl 
bemötta i Sverige när de utövar sitt yrke som finska utrikeskorrespondenter (se figur 1 
nedan). Inga negativa vitsord angavs. 
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Figur 1. Finska utrikeskorrespondenternas egen bedömning om hur de har blivit bemötta 
från svenska samhället när de utövar sitt yrke. 

 
Tre av utrikeskorrespondenterna bedömde att de hade blivit bra bemötta, en 
utrikeskorrespondent bedömde sitt bemötande med betyget korrekt. En utrikeskorrespondent 
ansåg sig ha blivit bemött väldigt bra och en utrikeskorrespondent utvärderade sitt 
bemötande med betyget utmärkt. 
Enligt resultaten hade intervjupersonernas ålder, kön, språkkunskaperna i svenska eller hur 
länge de hade bott i Sverige ingen större betydelse för hur det blev bemötta. Det gick inte 
heller att se något mönster kring vilken roll längden på utrikeskorrespondenternas 
verksamhet i Sverige påverkade deras upplevda bemötande. 
 

5.1.2 Tillgänglighet 

 
De flesta utrikeskorrespondenterna ansåg att de blev uppringda inom en rimlig tid när de 
hade lämnat ett meddelande och att de inte upplevde några speciella problem med att få 
intervjupersoner att ställa upp.  
Under presskonferenser ansåg alla att de erbjöds ungefär lika goda möjligheter som alla 
andra journalister att ställa frågor. Dock oftast är det etermedier och deras inhemska 
journalister som har förtur men detta upplevde de inte som något problem eftersom alla 
förstod den brådskande handläggningen som präglar deras arbetssätt. 
Dröjsmålen ansågs mer bero på det snabba tempot inom arbetslivet där alla har väldigt 
begränsat med tid än på korrespondentens ursprung. 
Storleken på den media man representerar spelar dock roll ansåg alla. Ju större media man 
har bakom sig, desto bättre möjligheter har man att bli uppmärksammad. Många ansåg även 
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att bra kontakter var till nytta här samt det att det finns så många finländska 
utrikeskorrespondenter i Sverige. 
Även personliga egenskaper spelar roll. Ett gott självförtroende, mod och även fräckhet 
hjälper när man tävlar med andra mediers journalister. Mediernas antal har nämligen ökat 
under de senaste åren när även flera tidningar har börjat med etermedier. 
 

… Det beror på dig själv… men också med en höjd röst och med aggressivitet 
får man ordet. 

En manlig utrikeskorrespondent 
 

5.1.3 Svenskars intresse av att bli uppmärksammade i finsk media 

 
Ingen av intervjupersonerna hade märkt att svenskar skulle vara intresserade av att få vara 
med i finsk media. Det var bara företag som hade ekonomiska intressen i Finland som 
visade något intresse och kontaktade finska utrikeskorrespondenter. 
Alla intervjupersonerna ansåg att Finland inte var ett så viktigt land för Sverige så att man 
skulle försöka få medial uppmärksamhet där. En utrikeskorrespondent hade till och med fått 
frågan varför finsk media var intresserad av ett visst ämne och frågeställaren hade svårt att 
förstå detta. 
En intervjuperson ansåg att svenskar vet så lite om Finland att det är därför de inte är 
intresserade av att synas i landets media. 
En annan intervjuperson upplevde att för svenskar spelar det nästan ingen roll vad man 
berättar om dem i andra länder: 
 

... Svenskar är åtminstone inte så noggranna om vad man berättar om dem i 
utlandet som finländare är. Detta är en väsentlig skillnad…  

En manlig utrikeskorrespondent 
 

 

Tre utrikeskorrespondenter hade märkt att Sverige trots allt syns mycket mer i finsk media 
jämfört med hur mycket Finland syns i svensk media: 
 

Jag har märkt hur mycket man uppmärksammar Sverige i Finland och hur 
mycket man uppmärksammar Finland i Sverige och det är såsom natt och dag. 

   En manlig utrikeskorrespondent 
 

5.1.4 Diskriminering 

 
Ingen av korrespondenterna hade upplevt diskriminering i sitt arbete på grund av sitt finska 
ursprung: 

… Aldrig har jag varit med i en sådan situation att jag inte fick någon intervju 
därför att jag är BARA från Finland. 

En manlig utrikeskorrespondent 
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Finskhet ansågs ibland även vara en fördel när utrikeskorrespondenterna övade sitt yrke: 
 

[Diskriminering] på jobbet, absolut inte, snarare kan det vara tvärtom. Vissa, 
speciellt tjänstemän har en väldigt positiv och välvillig inställning, när de hör 
att man är finländare. 

   En manlig utrikeskorrespondent 
 
Under samtalen tog intervjupersonerna ofta upp det faktum att de arbetar i sådana kretsar där 
man alltid möter ett professionellt beteende och diskriminering är därför uteslutet:  
 

Det beror väl helt på det såsom man säger på svenska: plattform. 

En kvinnlig utrikeskorrespondent 
 

5.1.5 Svenskars stereotypa föreställningar 

 
Ingen av intervjupersonerna upplevde att finskhet var någon nackdel när de utövar sitt yrke. 
Alla var medvetna om att de finns stereotypa föreställningar om finländare bland svenskar 
men ingen hade upplevt de som ett problem. 
Svenskars stereotypa föreställningar om finländare verkade vara mer förknippade med äldre 
generationer av finländare i Sverige och med de finländare som hör till arbetarklassen: 
 

Naturligtvis finns det sådana stereotypa föreställningar här liksom att alla 
sverigefinländare är alkoholister och lite sådant arbetarklasstänkande. Men 
liksom… jag har inte upplevt det, kanske hör jag liksom till den yngre 
generationen och jag upplever inte att jag förknippas med den association 
väldigt lätt åtminstone inte i min yrkesroll. 

  En manlig utrikeskorrespondent 

 

Även när det gäller stereotypa föreställningar spelade det stor roll att den plattform där 
utrikeskorrespondenterna arbetar består av professionella människor. 
Hälften av intervjupersonerna upplevde att de skulle bli överraskade om någon skulle ta upp 
sådana föreställningar. Inom de ramar där utrikeskorrespondenterna arbetar mest möts man 
oftast inte ens av fördomar. En intervjuperson berättade om sina upplevelser så här: 
 

… 90 % av mina intervjuer utförs på så sätt att man inte tar upp något utanför 
ämnet eller lyfter upp personliga saker typ ”oj, du är en journalist från 
Finland” och ”vad brukar ni göra där”. 

En manlig utrikeskorrespondent 
 

Alla intervjupersonerna ansåg att stereotypa föreställningar om finländare förekom bland 
svenskar mer förut än nuförtiden: 

 
Ja någonstans på 1970-talet, när finländare inte var så kända och den här 
”Slussensfyllogrejen” var så central och stor här i Sverige så att det liksom 
präglade alla finländare. 

En manlig utrikeskorrespondent 
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En utrikeskorrespondent ansåg att svenskar har blivit så vana vid finska invandrare att även 
stereotypa föreställningar om dem på grund av detta har blivit mer sällsynta i dag jämfört 
med hur det var förut: 

 
Nuförtiden finns inte längre någon orsak eftersom finländare har blivit nästan 
sådana att man knappast skiljer dem från tapeten. Man märker att när man 
pratar om invandrare i Sverige så kommer man inte ens ihåg att finländare är 
den största invandrargruppen. 

En kvinnlig utrikeskorrespondent 
 

En yngre utrikeskorrespondent var inne på samma linje när han ansåg att svenskar har blivit 
så vana vid finländarnas närvaro att de alltmer sällan överför stereotypa föreställningar om 
finländare till sina barn:   

 
… Den yngre generationen har inte längre sådana fördomar alls om 
finländare. Åtminstone har de blivit väldigt dåligt vidarebefordrade från deras 
föräldrar… Finländare räknas som en del av samhället, alltså som 
ursprungsbefolkningen i praktiken. Vi har varit här så länge. 

En manlig utrikeskorrespondent 
 
Stereotypa föreställningar om finländare förekommer ändå fortfarande i Sverige och även 
utrikeskorrespondenterna hade fått ta del av dem. De få fördomar som de hade mött 
uttrycktes dock i en positiv anda och inte alls illvilligt: 
 

… Man kan lyfta fram någon detalj, någon liksom bastugrej eller… Ibland när 
jag intervjuar kan det komma till tals att jag arbetar åt Finland och då säger 
man att men du måste säkert ha en bastu hemma eller något liknande. På den 
nivån men inte mer… Det är välvilligt. 

 En manlig utrikeskorrespondent 
 
En intervjuperson verkade vara lite trött på att svenskar plockar fram exotiska detaljer om 
Finland i tidningar som de tycker är roliga och på ett visst sätt förstärker stereotypa 
föreställningar om Finland trots att även detta skedde i en positiv anda: 
 

Du vet att de publicerar sådana artiklar om vad som kommer att hända nästa 
år i olika länder. Den enda artikeln som handlade om Finland var den 
tävlingen där man bär kärringar, alltså fortfarande. 

En kvinnlig utrikeskorrespondent 
 

5.1.6 Strategier för att hantera stereotypa föreställningar 

 
De flesta intervjupersoner hade ingen viss strategi för att hantera svenskars stereotypa 
föreställningar när de möter sådan på arbetet. Det verkade inte vara något som var 
märkvärdigt för dem. 
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Två korrespondenter ansåg dock att humor är det bästa sättet att hantera sådana uttryck för 
stereotypa föreställningar och fördomar. 
 

Vet du, ett sätt att neutralisera sådana stereotypa föreställningar är att själv 
skämta på sin egen bekostnad. Och det är lite vad jag har gjort. Hur skulle jag 
kunna säga det, lite liksom med hjälp av humor… att ”nu måste vi gå och 
dricka sprit” och att ”akta eller jag tar fram min kniv” eller något sådant… 
Det är ett ganska smart sätt att om du identifierar fördomar hos någon annan 
så du kan liksom på sätt och vis avväpna den andra med hjälp av ditt beteende. 

En manlig utrikeskorrespondent 
 

[Humor] använder man ju i viss mån. 

 En manlig utrikeskorrespondent 

 

5.1.7 Språkkunskapers inverkan 

 
Intervjupersonernas åsikter gick lite isär när det gällde betydelsen av språkkunskaper i 
svenska för det bemötande som de fick. Några tyckte att det var en nackdel om man inte 
kunde svenska bra:   
 

Det var [svårare i början] naturligtvis, när man var osäker, men mest berodde 
det på språkkunskaperna. 

En kvinnlig utrikeskorrespondent 
 
Vissa ansåg dock att det även kunde vara en fördel att en korrespondent inte hade för bra 
kunskaper i svenska: 
 

Det kan vara så att jag fortfarande samlar några sympatipoäng och människor 
liksom försöker hjälpa mig på riktigt och… Det är väldigt typiskt ibland att 
människor liksom pratar långsammare och tydligare. 

   En kvinnlig utrikeskorrespondent 
 
En korrespondent ansåg även att det var en fördel att kunna prata finlandssvenska såsom han 
själv gjorde. Finlandsvenska hade han lärt sig när han hade umgåtts med finlandssvenska 
vänner i Finland i sin ungdom: 
 

Det är ju så att om man pratar finlandssvenska i Sverige så har jag en känsla 
om att då är det lättare att få kontakt med urbefolkningen därför att då bryter 
man inte utan man pratar Sveriges östliga dialekt och då tillhör man liksom 
samma familj även om man inte är det. 

   En manlig utrikeskorrespondent 
 

5.1.8 Betydelsen av klasstillhörighet 

 
Alla korrespondenterna var medvetna om att de hade en så hög position i samhället genom 
sitt yrke att detta påverkar hur de blir bemötta i arbetet i Sverige. En intervjuperson 
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definierade att utrikeskorrespondenterna hör till den övre medelklassen även i det svenska 
samhället. Därmed gör deras höga position att bemötandet blev mer positivt:  
  

Man kan säga att genom min yrkesposition är inställningen säkert annorlunda 
från grunden. 

En manlig utrikeskorrespondent 
 

En journalist har genom sitt yrke mycket makt vilken även påverkar hur 
utrikeskorrespondenterna blir bemötta konstaterade en utrikeskorrespondent: 
  

En journalist har redan på grund av sitt yrke en helt annan status. Och desto 
mer verktyg han har med sig, desto starkare är han. Alltså en mikrofon är ett 
otroligt vapen i journalistens hand och om man även har en kamera med sig är 
man liksom en fullständig stridsutrustad soldat… Det är makt direkt. 

   En manlig utrikeskorrespondent 
 
En intervjuperson tog upp hur mycket bättre position i samhället de finska 
utrikeskorrespondenterna har jämfört med de finländare som flyttade till Sverige under den 
hetaste arbetskraftsinvandringen under 1950- och 60-talen. I citatet syns tydlig betydelsen av 
klasstillhörighet: 

 
… Jag tror att om du går och ställer samma fråga till finska fabriksarbetare 
som kom hit förut, kan de säkert ge helt annorlunda svar. Och många har 
upplevt sig vara andra klassens medborgare. 

En manlig utrikeskorrespondent 
 

5.1.9 Tidsperspektiv 

 
Fem utrikeskorrespondenter av sex ansåg att, på grund av den ekonomiska utveckling som 
har skett i Finland under de senaste åren, har det skett en positiv förändring i svenskars syn 
på Finland. Speciellt den internationella finländska mobiltelefonjätten Nokias framgång men 
även Finlands medlemskap i EU tycks ha medverkat till detta: 
 

Jo, det har alltså varit länge såsom man säger det här Nokia-fenomenet. Att 
man liksom blir jämställd. Och sedan när båda är EU-länder och finska firmor 
är internationellt aktiva och kända. 

   En kvinnlig utrikeskorrespondent 
 
Intervjupersonerna ansåg också att det har spelat roll i den positiva förändringen att det 
nuförtiden finns så många storföretag som är aktiva både i Sverige och i Finland: 
 

… Och för att dessa gemensamma företag är så många, Nordea och 
pappersindustrifirmor och andra bolag, Vattenfall är verksamt i Finland och 
finska företag här. 

En manlig utrikeskorrespondent  
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Korrespondenterna ansåg att all denna utveckling i Finland således har påverkat inte bara 
svenskars syn på grannlandet utan även svenskars syn på finskhet: 

 

Men den förändring som har skett är att Finlands status som nation och 
ekonomisk aktör har, enligt min uppfattning, förbättrats genom Nokia och 
många andra saker under dessa år. Alltså Finlands och finskhetens situation i 
Sverige är nuförtiden en helt annan än förut. 

En manlig utrikeskorrespondent 
 

En intervjuperson var inne på spåret att utvecklingen i Finland har hjälpt landet att komma 
ut ur skuggan av grannlandet, den före detta kommunistiska Sovjetunionen och bevisa att 
landet är ett modernt rike som hör till västvärlden: 

 
Även Finland är nu också ett kapitalistiskt land, det är inte någon periferi. 
Finland har blivit mer öppet på ett visst sätt, Nokia har dykt upp och Finland 
finns med i spetsen av högteknologi. Så att jag tror att det är lite mer en sådan 
fräschare bild av Finland. 

En manlig utrikeskorrespondent 
 

En intervjuperson ansåg att utvecklingen i Finland också har orsakat en positiv förändring på 
det sätt man behandlar finska utrikeskorrespondenter i Sverige jämfört med hur det var för 
20 år sedan: 
  

Jag har så långt perspektiv. Då för 20 år sedan var människor vänliga men det 
fanns mycket okunskap… Inställningen var sådant farbroraktigt men helt 
vänligt dock... då klappade man liksom på huvudet... det var liksom lite ”von 
oben” - Man kände sympati mot finländare. Liksom man kanske gör nu mot 
journalister från Baltikum skulle jag tro. 

Men det var då… nuförtiden är det naturligtvis… firmor är så stora och de har 
informatörer och inställningen är mer ”businessaktigt” nu…  

En kvinnlig utrikeskorrespondent 
 

5.2 Finska utrikeskorrespondenternas status i Sverige 

 
De finska utrikeskorrespondenterna fick själva värdera sin status i Sverige med vitsord som 
de själva fick välja under intervjuerna. Alla intervjupersoner ansåg att de hade åtminstone 
ganska bra eller väldigt bra status i Sverige (se figur 2 nedan). Inga negativa vitsord angavs. 
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Figur 2. Finska utrikeskorrespondenternas egen bedömning om sin status i Sverige när de 
utövar sitt yrke. 
 
Två av utrikeskorrespondenterna bedömde att de hade bra status i Sverige och två andra 
utrikeskorrespondenter bedömde sin status med betyget ganska bra. En utrikeskorrespondent 
ansåg sig ha en väldigt bra status medan en utrikeskorrespondent utvärderade sin status med 
betyget ok. 
Enligt resultaten hade intervjupersonernas ålder, kön eller språkkunskaperna i svenska ingen 
större betydelse för hur det blev bemötta. Däremot verkade det ha viss betydelse hur länge 
intervjupersonerna hade varit bosatta samt hur länge hade varit verksamma som 
utrikeskorrespondenter i Sverige.  
De intervjupersonerna som hade varit bosatta 31-40 år i Sverige upplevde sin status något 
högre än de som hade varit bosatta där 0-5 år. På samma sätt värderade de 
utrikeskorrespondenter som hade varit verksamma i Sverige 11-30 sin status något högre än 
de som hade varit verksamma i Sverige 0-5 år. 
 
Alla intervjupersonerna var medvetna om att det minskar svenskars intresse mot finska 
utrikeskorrespondenter att dessa inte rapporterar om saker och ting i Sverige där svenskar är 
mest intresserade av att få sina röster hörda. Att rapporteringen kommer ut i Finland betyder 
att den inte märks alls lika tydligt i Sverige som svenska journalisters rapportering. 
Trots detta ansåg utrikeskorrespondenterna att de värderas tillräckligt högt i Sverige: 
 

… Vi har inte samma ställning som svenska journalister därför att alla är inte 
nödvändigtvis intresserade av vad man tänker om dem i Finland.  

  En manlig utrikeskorrespondent 
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Att värdera sin egen status upplevdes vara lite svårt för utrikeskorrespondenterna på grund 
av det professionella sättet de blev bemötta i de kretsar där de arbetade: 
 

Å andra sidan gillar de finländare. Jag vet inte, men vi är på något sätt i en 
speciell position, vi är i första raden. Men det kan vara så att svenskar är så 
proffsiga, de som tar hand om oss korrespondenter, att alla har samma känsla 
att vi är i en speciell position. Det är svårt att säga. 

En manlig utrikeskorrespondent 
 

Finska utrikeskorrespondenters status klarade sig bra även i jämförelse med andra länders 
utrikeskorrespondenter ansåg hälften av intervjupersonerna: 
 

Även i utrikesdepartementets pressrum när man träffar korrespondenter från 
andra länder så känner jag inte i det sällskapet att jag skulle ha någon lägre 
status. 

  En manlig utrikeskorrespondent 
 

Från och med 2000-talet har finska utrikeskorrespondenter fått delta i Nobel-festen vilket en 
av intervjupersonerna ansåg vara någon typ av bekräftelse på hög status och ökad 
uppskattning från det svenska samhällets sida: 

 
 Där [i Nobel-festen) har redan funnits finska journalister, visste du. Att jag 
inte är den första… Jag vet att Mari Manninen och Mikko Pakkanen, ett äkta 
par, de var de första. Det måste ha varit någonstans år 2004. 

En manlig utrikeskorrespondent 
 
Fyra korrespondenter ansåg att medias storlek har betydelse i för hur hög status 
utrikeskorrespondenten har. Helsingin Sanomats (Finlands största dagstidning) och Yles 
utrikeskorrespondenter (Finlands motsvarighet till SVT) ansågs ha högre status i Sverige 
därför att de är Finlands största medier. 
En av intervjupersonerna var dock medveten om att finska utrikeskorrespondenter är små 
och ganska oviktiga aktörer jämfört med större medier från större länder: 
 

Det finns en global struktur där CNN kommer och startar sin show så att… 
alltså det är ett annorlunda mönster då, alltså liksom vad händer och vem 
betjänas, vem får intervjun eller vem utformar tidtabeller. Att vi finska 
utrikeskorrespondenter inte klarar oss alls i ett sådant spel… Och så skall det 
även vara att större medier och nyhetsrapportering och sådana kommer först. 

   En kvinnlig utrikeskorrespondent 
 
Enligt intervjupersonernas erfarenheter utgör finska utrikeskorrespondenter den största 
gruppen verksamma utländska korrespondenter i Sverige från hela världen. Fyra 
korrespondenter ansåg även att detta faktum höjer finska utrikeskorrespondenters status: 
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Det är allmänt så att om man är många så blir man liksom uppmärksammad 
bättre… Men vi är hela tiden färre så att… 

En kvinnlig korrespondent 
 

En intervjuperson ansåg att det stora antalet finska utrikeskorrespondenter i Sverige vittnar 
om att finländare på riktigt är intresserade av vad som händer i Sverige och att detta även har 
betydelse för utrikeskorrespondenternas status: 
 

Och det är dock intressant att… vi är ett så stort gäng. Det kan vara så att det 
påverkar… Alltså åtminstone ser de att vi tar det på allvar och att vi skriver 
om Sverige åt den finska publiken. 

En manlig utrikeskorrespondent 
 

5.3 Finska utrikeskorrespondenternas egna stereotypa 
föreställningar om Sverige och svenskar 
 
Alla utrikeskorrespondenter berättade att de hade vissa stereotypa föreställningar om 
Sverige redan innan de började arbeta där. Oftast var dessa föreställningar positiva: 
 

Sverige framträdde för finländare i min ålder och i min generation som just 
detta bättre folk och att vi blandade ihop finlandssvenskar och svenskar… När 
man tittade på tv så såg alla företagsledare väldigt solbrända och sportiga ut. 
Detta land var liksom mycket häftigare på så sätt. 

   En kvinnlig utrikeskorrespondent 
 
Flera av intervjupersoner hade en föreställning om att Sverige var ett bättre, rikare, mer 
internationellt samhälle med bättre välfärd än Finland. Oftast grundades intervjupersonernas 
föreställningar på de erfarenheter de hade om huvudstaden Stockholm:  
 

Min första tanke var att detta [land] var mer internationellt på något sätt… 
Mina föreställningar handlade mer om Stockholm… Att folk är lite finare och 
smartare här och klär sig bättre och att noterar yttre saker mer… Och att man 
inte får sticka ut så mycket. Man måste försöka vara liksom enligt en standard. 

  En manlig utrikeskorrespondent 
 
Att Sverige har lyckats slippa alla krig på 1900-talet påverkade intervjupersonernas 
föreställningar om Sverige: 
 

Jag hade en ganska positiv syn på det svenska samhället… När jag studerade 
ansåg jag att Sverige, som hade klarat sig utan krig, var en sådan exemplarisk 
stat.  En manlig utrikeskorrespondent 

  
Dessa positiva föreställningar hade dock förändrats under den tid som intervjupersonerna 
hade arbetat i Sverige och oftast mot det mer negativa. 
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Jag kommer ihåg när jag blev förvånad i början när jag hörde att det finns 
arbetare bland svenskar. Jag trodde att de alla var på något sätt finare. 

   En kvinnlig utrikeskorrespondent 
 
Att bo i en förort i Stockholm visade sig vara något helt annat än en intervjuperson hade 
föreställt sig: 
 

När jag kom från Åbo och började arbeta som lärare först i Botkyrka 
kommun… Då föll dessa positiva föreställningar om det svenska samhället 
bort, att det skulle vara ett sådant folkhem där allt är bra. 

   En manlig utrikeskorrespondent 
 
Samhällsproblemen i Sverige var överhuvudtaget mer omfattande än vad intervjupersonerna 
hade föreställt sig: 
 

… Att detta inte är något idealt samhälle. Den stora mängden problem som 
man kämpar med här har överraskat mig... Och att stämningen och attityder 
har blivit strängare kring invandrarfrågor… 

En kvinnlig utrikeskorrespondent 
 

5.4 Förutsättningarnas inverkan på den bild som 
utrikeskorrespondenterna förmedlar till Finland 
 
Alla de sex intervjupersonerna ansåg att finska utrikeskorrespondenter spelar en stor roll när 
det gäller den bild som finländare får av Sverige.  Att det finns så många verksamma finska 
utrikeskorrespondenter i Sverige ansågs ha stor betydelse för hur mycket journalismen 
påverkar finländarnas bild av det nutida Sverige. 
Tre av sex intervjupersoner ansåg att det bemötande de får i Sverige syns i deras produktion. 
En intervjuperson erkände öppet att ett dåligt bemötande syns speciellt i tv- och 
radioproduktion som en mer negativ rapportering: 
 

Att om liksom det första intrycket är negativt eller direkt fientligt så är då det 
mycket svårare att göra något positivt… Så klart förmedlas det i själva 
produktionen… Speciellt mycket framhävs det inom radio- och tv-arbete därför 
att de båda är känslomedier…  

   En manlig utrikeskorrespondent 
 
Även en skrivande utrikeskorrespondent ansåg att ett negativt bemötande från svenska 
samhället kan påverka produktionen negativt: 
 

… Men varför inte, det kan ibland påverka [min produktion], men jag tror inte 
att det på något sätt gör det speciellt mycket… Naturligtvis utnyttjar jag hela 
tiden saker i mitt arbete som rör mig själv… om de väcker någon känsla… 

   En kvinnlig utrikeskorrespondent 
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En intervjuperson erkände att bemötandet med det svenska samhället kan påverka vilka 
ämnen han tar upp när han rapporterar om Sverige.  

 

5.4.1 Förmedling av stereotypa föreställningar 

 
Fyra av utrikeskorrespondenterna berättade att deras hemmaredaktioner har stort intresse av 
att publicera sådana produktioner där man kunde djävlas eller driva med svenskar och 
Sverige:   

… Att på något sätt känns att om någon gör lite sådana halvdjävulska, 
ironiska inslag, så de går åt liksom bättre. De får bättre gensvar i redaktioner 
än sådana liksom väldigt korrekta inslag om ekonomi och politik. Att i Finland 
har man ändå ett litet lillebrorkomplex… 

Att jävlas lite, det är alltid bra. Det är utgångspunkten. Och just att liksom 
ironisera över lite… uttryckligen om svenskar. 

   En manlig utrikeskorrespondent 
 
Alla korrespondenter hade märkt att det finns efterfrågan på sådana produktioner som 
förstärker gamla, negativa stereotypa föreställningar om Sverige: 
 

… Jag känner att man blir tackad för det om man är elak. Men på så sätt som 
läsare kan förvänta sig. Det är ju en gammal historia att förstärker man ens 
fördomar så gillas det. 

  En kvinnlig utrikeskorrespondent 

 
Enligt intervjupersonerna ansåg hemmaredaktioner att publiken i Finland vill ha 
rapportering som förstärker dess negativa stereotypa föreställningar om Sverige. Ett exempel 
på sådant var den svenska polisens okunnighet.  Därför fanns det även unika nyhetskriterier 
endast för Sverige: 
 

… Om det är möjligt att retas med en svensk polis… sådana stereotypa 
föreställningar lever i Finland och naturligtvis vet tidningar att man läser 
dem, så klart… Ibland kan de fråga om jag skulle kunna skriva till exempel om 
att polisens tjänstevapen är så tungt att en fick problem med höften. Så att på 
något sätt kan det vara en nyhet trots att det egentligen inte är en nyhet på 
riktigt. I Finland kan det vara en nyhet men inte någon annanstans. Och oftast 
är det skrivet lite så att man kan läsa av ironin… Det är mest 
hemmaredaktionen som har sådana idéer. 

   En manlig utrikeskorrespondent 
 
Ett viktigt nyhetskriterium i hemmaredaktioner var att publiken ska kunna känna 
skadeglädje mot Sverige var ett viktigt nyhetskriterium i hans hemmaredaktion. Ett annat 
kriterium är att kunna jämföra Finland och Sverige i nyhetsrapportering såsom det skulle 
finnas en tävlingssituation mellan de två länderna: 
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… Det är ju en egen form av psykodynamik att alla överhuvudtaget skulle vilja 
skriva på så sätt som om det vore Finnkampen… Det finns, men man tittar på 
det medvetet. Det är ju ett sätt att väcka intresse. 

   En kvinnlig utrikeskorrespondent 
 
En utrikeskorrespondent ansåg att förstärka stereotypa föreställningar om Sverige är 
nuförtiden gammalmodigt men gjorde det ändå: 
 

Det är ganska gammalmodigt… men vissa [fördomar]… Det finns naturligtvis 
saker som man skrattar åt liksom ubåtsjakten… Så klart man lyfter dessa till 
rubrikerna men det hör till saken tycker jag…  

En manlig utrikeskorrespondent 
  
De fyra utrikeskorrespondenterna, vars hemmaredaktioner hade stort intresse av att 
publicera produktioner där man kunde djävlas eller driva med svenskar och Sverige, var 
själva ovilliga att förstärka finländares stereotypa föreställningar i sin rapportering: 
 

… Jag har sagt att jag har svårt att skriva en sådan artikel där jag skulle 
känna skadeglädje mot Sverige. De har sagt till mig att jag är hopplös på så 
sätt. 

   En manlig utrikeskorrespondent 
 
Det verkade vara viktigare för utrikeskorrespondenterna att värna om journalistiken.  
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6 TEORETISK ANALYS 

 

6.1 Resultatdiskussion 
 
Syftet med mitt arbete var att öka förståelsen för hur finsktalande utrikeskorrespondenter 
upplever mötet med det svenska samhället och att försöka fånga de viktigaste dimensionerna 
i stereotypa föreställningarnas inverkan på utrikeskorrespondenternas arbete och den bild 
som de sedan förmedlar till finländare. De åsikter jag har fått fram i denna kvalitativa 
undersökning stöder delvis min förförståelse. 
I den följande diskussionen försöker jag koppla de resultat, som jag har fått, till en 
samhällelig kontext och till teorier så att de blir meningsfulla och för att jag skall kunna 
urskilja mönster i materialet och dra slutsatser. 
 

6.1.1 Finska utrikeskorrespondenternas bemötande, klass och status i Sverige 

 
Enligt resultaten upplevde de finsktalande utrikeskorrespondenterna att de generellt har 
blivit väl bemötta av det svenska samhället när de utövade sitt yrke. Bemötandet påverkades 
i viss mån av det faktum att finska utrikeskorrespondenter kommer från ett, ur en global 
synvinkel, litet land med små medier. Därför blev man inte uppmärksammad lika mycket 
som större medier från större länder. Även tidigare forskningsresultat inom AIM 
Consortium bekräftar att utrikeskorrespondenter från mindre länder upplever ett mer 
ambivalent bemötande (AIM Consortium, 2007). 
Utrikeskorrespondenterna hävdade även att de inte upplevde ens någon typ av 
diskriminering trots att de tillhör en invandrargrupp och minoritet av sverigefinländare. En 
sådan grupp kan ju enligt sociologernas Elias och Scotson teori om etablerade och outsiders 
räknas som nykomlingar och därmed en grupp med lägre värde i samhället (Elias, Scotson, 
1999:7). 
Utrikeskorrespondenternas bemötande kan förklaras med hjälp av sociologen Pierre 
Bourdieus klassteori. Utrikeskorrespondenter kan nämligen anses ha många sådana 
egenskaper som enligt Bourdieu höjer deras samhällsklass i Sverige. De har ett yrke som 
värderas högt i samhället samt akademisk utbildning vilka båda ger dem kulturellt kapital. 
Vidare umgås de i höga kretsar inom samhällets elit och de har kontakter, relationer och 
nätverk där de kan hämta stöd. Detta ger utrikeskorrespondenter gott om socialt kapital 
(Bourdieu, 1993:279, 280, 290). 
Jag anser att dessa kapitalformer ger utrikeskorrespondenterna en habitus som gör att de 
rangordnas högt, mycket högre i olika hierarkiska sociala klasser än de finländare från 
arbetarklassen som flyttade till Sverige på 1950- och -60-talen för att arbeta i fabrikerna. 
Därmed blir även utrikeskorrespondenternas bemötande bättre. 
En hög samhällsklass betyder dock inte enlig samhällsvetaren Max Weber att man också har 
en hög status (Giddens, 2007:262). Att utrikeskorrespondenterna även har makt att välja 
vilka som får säga sitt i olika informations- och kommunikationsmedel har betydelse för den 
prestige som andra tillskriver dem, vilket höjer deras status (Thompson, 2001:29). Ju större 
och flera medier de representerar desto mer makt.  
Därmed passar utrikeskorrespondenter ganska dåligt in i Elias och Scotsons teori om 
etablerade och outsiders, grupper som har olika mycket makt. Det kan därför vara svårare 
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för de etablerade, i detta fall svenskar, att anse sig vara bättre än dessa finländare trots att de 
tillhör gruppen nykomlingar.  
Det kan också vara svårt och till och med vågat för svenskar att diskriminera och 
stigmatisera utrikeskorrespondenter. Mot denna bakgrund är det lätt att förstå varför 
svenskar så sällan tar upp framställningar om invandrare, i detta fall stereotypa 
framställningar om finländare, när de umgås med utrikeskorrespondenterna (Elias, Scotson, 
1999:4, 6,). Intervjupersoner bevittnade ju endast om svaga försök att nämna sådana 
stereotypa föreställningar och att de framställdes endast i en positiv anda. 
Finsktalande utrikeskorrespondenter har också delvis underkastat sig de etablerades, dvs. 
svenskars normer genom att lära sig svenska. Alla ansåg sig ha minst ganska bra kunskaper i 
svenska. Även på så sätt kan de anses ha höjt sin status i det svenska samhället (Elias, 
Scotson, 1999:6).  
Denna teori förklarar även varför utrikeskorrespondenterna som varit bosatta och 
verksamma i Sverige länge oftast värderade sin status något högre än nykomlingarna. 
Genom att etablera sig i Sverige och därmed underkasta sig mer och mer av svenskarnas 
normer har de höjt sin status. 
Vidare förklarar denna teori också att den enda utrikeskorrespondenten som kunde prata 
finlandssvenska, som liknar Sveriges östra dialekt, upplevde att han hade det lättare att få 
kontakt med urbefolkningen än de som talar med en finsk brytning.  
 

6.1.2 Om svenskars syn på finsktalande utrikeskorrespondenter i Sverige 

 
Enligt resultaten upplever finsktalande utrikeskorrespondenter att svenskars syn på dem och 
på finländare allmänt förbättrats under de senaste åren. 
Att svenskar tidigare har sett ner på finländare kan förklaras ur ett historiskt perspektiv. Att 
Finland ända till 1809 var en del av Sverige, gör att svenskar kan anse sig vara en etablerad 
stat jämförd med Finland, enligt Elias och Scotsons teori om etablerade och outsiders. 
Finland blev i stället självständigt så sent som 1917 och kan därmed ses som en nykomling, 
dvs. outsider bland staterna.  
Jag tar upp dessa relationer mellan stater eftersom enligt Elias kan man tillämpa hans modell 
av etablerade och outsiders även för relationer mellan stater (Elias, Scotson, 1999:5). 
Finland kan till om med betraktas som Sveriges före detta koloni eftersom 
Nationalencyklopedin använder begreppet kolonisatörer när den beskriver finlandssvenskar 
som ättlingar till Finlands svensktalande befolkning (Nationalencyklopedin, 2010). 
Med hjälp av teorin om etablerade och outsiders kan man även förklara de positiva 
stereotypa föreställningar som finsktalande utrikeskorrespondenterna hade om Sverige innan 
de flyttade till landet. En etablerad grupp med mer makt anser sig ju vara bättre än den andra 
(Elias, Scotson, 1999:4). Sverige har tydligen lyckats väl med att förmedla detta budskap till 
sin före detta koloni trots att enligt resultaten visar svenskar knappast något intresse för att 
synas i finsk media. Även detta kan förklaras med hjälp av teorin om etablerade och 
outsiders eftersom etablerade, i detta fall svenskar, har en tendens att hålla nykomlingarna 
på avstånd (Elias, Scotson, 1999:142). I detta fall syns det som ett obefintligt medialt 
intresse mot finsk media. 
I resultaten syns dock att Finlands medlemskap i EU, det kända finländska mobilföretaget 
Nokias framgång i världen samt Finlands frammarsch inom näringslivet i Sverige har 
bidragit att Finland nuförtiden uppfattas som mer västerländskt än tidigare. Därmed kan det 
anses att Finland under de senaste decennierna mer och mer har underkastat sig de 
etablerade västländska staternas normer, bland andra Sveriges, och att detta har hjälpt till att 
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den förut underlägsna staten har lyckats komma med i den etablerade gruppen samt därmed 
höja sin status (Elias, Scotson, 1999:6). 
Jag anser att detta kan vara en förklaring till varför finska utrikeskorrespondenterna hade 
upplevt att svenskars syn på dem och finländare har förbättrats i likhet med Johanna 
Kemppainen och Nina Pellas forskning om hur finländare nuförtiden värderas och upplevs i 
Sverige (Kemppainen, Pellas, 2007). 
 

6.1.3 Om svenskars stereotypa föreställningar om finländare 

 
Enligt resultaten är alkoholmissbruk, knivbråk och bastubadande de mest karakteristiska 
stereotypa föreställningar om finländare som svenskar har enligt utrikeskorrespondenternas 
upplevelser. Enligt Elias och Scotson bedöms outsidergruppen ofta enligt de karakteristiska 
drag som denna grupps ”värsta” del uppvisar (Elias, Scotson, 1999:4). 
Utrikeskorrespondenterna ansåg under intervjuerna att det var finländare som flyttade till 
Sverige på 1950- och -60-talen för att arbeta i fabrikerna som utgjorde denna ”värsta” grupp 
av finländare.  
En sådan stigmatisering av arbetarklassens sverigefinländare är ett exempel på hur de 
värderingar som överförs i samhället från en generation till nästa generation genom 
socialisering, dvs. social reproduktion, där barn under sin uppfostran lär sig sina föräldrars 
värderingar, normer och beteendemönster (Giddens, 2007:163). Om det nu är så att Finland 
under de senaste decennierna har lyckats komma med i den etablerade gruppen samt därmed 
höja sin status som stat, kan detta även förklara varför de stereotypa föreställningar som 
utrikeskorrespondenterna hade fått bemöta hade minskat i mängden. Därmed är det möjligt 
att även denna stigmatisering och moraliska differentiering av finländare har minskat i 
Sverige. 
Några av utrikeskorrespondenterna hade dock svårt att bedöma vilken status de hade i 
Sverige eftersom de blev bemötta så professionellt när de utövade sitt yrke. Denna 
professionalitet påminner om den träning som politiker ofta utsatts för innan offentliga 
framträdanden i olika medier som Anna-Maria Havskogen beskriver i sin forskning 
(Havskogen, 2009). 
Havskogen skriver om hur medieträningen formar politiker till skådespelare, som inte visar 
sina känslor, och intervjuer mellan politiker och journalister till skådespel. Jag anser att ett 
likadant skådespel kan ske även mellan professionella informatörer och 
utrikeskorrespondenter, vilket delvis kan förklara intervjupersonernas svårigheter att 
bedöma sin egen status: alla blir bemötta på ett lika professionellt sätt. 
Dessa svårigheter kan även ses ur i perspektivet av sociologen Erving Goffmans teori om 
stigmatisering. Enligt honom är det typiskt för en stigmatiserade person att få en känsla av 
att inte veta vad de andra tänker om henne/honom (Goffman, 2002:23). Därmed kan det vara 
svårt för en finsk utrikeskorrespondent, som möjligen är stigmatiserad på grund av sitt 
ursprung, att bedöma om hon är det eller inte och även att bedöma vilken status hon har. 
Att använda humor och skämta på sin egen bekostnad var de sätt på vilka två 
utrikeskorrespondenter försökte hantera situationer där de mötte svenskars stigmatisering av 
finländare i en form av stereotypa föreställningar. Enligt Goffmans teori är detta ett sätt för 
en stigmatiserade person att utnyttja sitt stigma för att få sympati (Goffman, 2002: 19,).  

 

6.1.4 Inverkan på den bild av Sverige som utrikeskorrespondenter förmedlar till Finland 

 
I likhet med Eeva Laines forskning visar resultaten att det bemötande som de finsktalande 
utrikeskorrespondenterna får i Sverige påverkar deras produktion och den bild om Sverige 
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som de förmedlar till Finland.  (Laine, 2002). Hälften av intervjupersonerna ansåg att det var 
så. 
Inverkan av ett negativt bemötande och av svenskars stereotypa fördomar om finländare var 
dock inte speciellt stor. Däremot hade de stereotypa föreställningar som 
utrikeskorrespondenternas hemmaredaktioner hade om Sverige mycket större betydelse i 
produktionen i likhet med Ulf Hannerz forskning, som visar att intresset från 
hemmaredaktioner nuförtiden påverkar journalistiska produkter mer och mer på grund av de 
snabba kommunikationssätt som den teknologiska utvecklingen har medfört (Hannerz, 
2004). 
Varför har då hemmaredaktioner betydligt mer intresse att förmedla stereotypa 
föreställningar om Sverige än utrikeskorrespondenterna själva har? Detta kan förklaras med 
hjälp av Elias och Scotsons teori om etablerade och outsiders. Eftersom Finland länge var 
Sveriges koloni, fick finländare länge leva med denna maktskillnad och stigmatisering som 
ett sämre folk. Enligt Elias och Scotson försvagar en sådan moralisk differentiering 
nykomlingars självbild och identitet och på så sätt har detta omdöme under en lång tid 
försvagat finländares självbild och identitet i jämförelse med svenskarna (Elias, Scotson, 
1999:6). 
Eftersom dessa föreställningar är väldigt svåra att utrota på grund av att de införlivas i våra 
kulturella uppfattningar genom socialiseringen, kan detta förklara hemmaredaktionernas lust 
att djävlas eller driva med svenskar i medieproduktioner. Det är ett sätt för nykomlingarna 
att försöka förminska den etablerade gruppens status, i detta fall finländares sätt att försöka 
förminska svenskarnas status (Elias, Scotson, 1999:6). 
På detta sätt fullföljer hemmaredaktioner även medias roll vid socialisering genom att 
uttrycka de gemensamma värderingarna i det finska samhället, i detta fall de stereotypa 
föreställningar som finländare har om svenskar och Sverige (Giddens, 2002:463). 
Enligt socialpsykologin gör stereotypa föreställningar det enklare för oss att bearbeta 
information och olika intryck från omvärlden (Social Psychology, 2002:136). Jag anser att 
utrikeskorrespondenternas olust att producera något som förstärker finländares stereotypa 
uppfattningar om Sverige beror på att de flesta har levt i Sverige så länge att de har 
underkastat sig det svenska samhällets normer och inte länge känner sig som outsiders. De 
har även lärt sig att hantera svenskar utan stereotypa föreställningar genom socialisering. 
Vidare fanns det två yngre utrikeskorrespondenter som inte hade bott i Sverige så länge men 
även de ansåg sig ha endast svaga stereotypa uppfattningar om Sverige. Eftersom de har levt 
sitt liv under de senaste decennierna, när Finland redan hade lyckats ta sig bland de 
etablerade staterna, anser jag att detta kan ha minskat deras behov av moralisk 
differentiering av svenskar eftersom deras självbild kan vara starkare än äldre finländare 
eftersom de har inte varit utsatta för stigmatisering i lika stor omfattning. 
Jag anser därmed att det är möjligt att finländares gamla stereotypa föreställningar om 
svenskar en dag kan försvinna när yngre generationer tar över makten i redaktioner. Media 
spelar en viktig roll för nästa generationers socialisation.  
 

6.1.5 Metoddiskussion 

 

Jag anser att den kvalitativa metoden som jag använde passade bra för att få fram 
finsktalande utrikeskorrespondenters syn på mötet med det svenska samhället. Med hjälp av 
kvalitativa intervjuer kunde jag få fram specifika situationer, handlingsförlopp och oväntade 
fenomen ur den intervjuades värld som kunde leda till nya insikter om undersökningsämnet 
(Kvale, 1999:35, 37). Detta skulle inte ha kunnat ske om jag hade gjort en kvantitativ 
undersökning i form av enkäter med i förväg formulerade frågor. 
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Även intervjupersonerna hade möjlighet att under intervjuerna utveckla sin uppfattning när 
de upptäckte nya aspekter inom temat och plötsligt såg sammanhang som de tidigare inte 
hade varit medvetna om (Kvale, 1999:38). 
Även under pilotstudien fick både jag och intervjupersonerna nya insikter om 
undersökningsämnet. Intervjupersonerna hade faktiskt inte ens medvetet tänkt på hur de som 
finsktalande journalister blev behandlade av det svenska samhället. 
Det hände dock ibland att svaren blev långa och även lite irrelevanta i vissa sammanhang. 
Detta hade kunnat undvikas genom att använda mer strukturerande frågor. 
Jag upplever också intervjupersonernas trovärdighet som ett litet frågetecken. Det är svårt att 
tro att ingen av dem någonsin har upplevt diskriminering från det svenska samhällets sida. 
Det kan vara möjligt att utrikeskorrespondenterna i sina svar ger en mer positiv bild av sitt 
bemötande i Sverige än hur verkligheten ser ut därför att det är socialt önskvärt. 
Jag upplevde arbetet som betungande att utföra alla sex intervjuer själv under endast två 
dagars tid i Stockholm. Jag skulle ha fått mer tid att reflektera över diskussionerna efteråt 
om jag hade haft längre tid mellan intervjuerna. Egentligen hann jag bara ta mig till nästa 
mötesplats innan det var dags för nästa intervju. Tyvärr kunde jag inte stanna längre 
eftersom min budget är begränsad och det är dyrt att bo på hotell i huvudstaden. 
Ändå anser jag att det var bäst att göra undersökningen själv eftersom ingen av mina 
studiekamrater hade liknande erfarenheter inom journalistyrket som de jag har. Ingen av 
mina studiekamrater kan för övrigt finska . 
  

6.1.6 Fortsatt forskning 

 
Det skulle vara intressant att gå vidare och undersöka om stereotypa föreställningar, som 
finländare och svenskar har om varandra, påverkar förutsättningarna i arbetslivet för andra 
yrkesgrupper än för finsktalande utrikeskorrespondenter.  
Att undersöka på vilken viss faktisk kunskap dessa stereotypa föreställningar bygger är 
också ett intressant forskningsämne. 
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Bilagor 
 

 Bilaga 1: Missivbrev 

 
 

 
 
 
En undersökning om utrikeskorrespondenters 

förutsättningar för att arbeta i Sverige 

 
Hej! 
 
Jag studerar sociologi vid Högskolan i Borås. Som min kandidatuppsats ska jag göra en 
samhällsvetenskaplig undersökning om hur finska utrikeskorrespondenter upplever 
förutsättningar för att arbeta i Sverige. 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur till exempel kulturella och språkliga 
skillnader, värderingar och andra möjliga faktorer påverkar finsktalande 
utrikeskorrespondenters arbete och produktioner i praktiken. Målet är också att kartlägga de 
sätt som utrikeskorrespondenter använder för att klara sig ur potentiellt problematiska 
situationer som kan uppstå på grund av dessa faktorer. 
 
Jag skulle vara tacksam om jag kunde intervjua dig i detta sammanhang. Din arbetsgivare 
har givit sitt samtycke för din intervju (se bifogat e-postmeddelande). Undersökningen görs 
anonymt och ingen kommer att kunna läsa dina enskilda svar ur resultaten.  
 
Jag ger gärna ytterligare information vid behov. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Teija Martinsson 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Lista över frågeområden: 
 
Erfarenheter av samarbete med svenskar och det svenska samhället 
Stereotypa föreställningars roll i samspelet  
Lösningar i olika situationer 
Påföljder för produktionen 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
Hur länge har du arbetat som utrikeskorrespondent i Sverige? 
Hur gammal är du? 
Har du tidigare vistats i Sverige? Hur länge? 
Hur bedömer du dina egna språkkunskaper i svenska? 
Vilket språk använder du i ditt arbete i Sverige? 
 
Tema 1: Hur upplever finska utrikeskorrespondenter sina förutsättningar för att arbeta i 
Sverige som representanter för ett annat land, nämligen Finland? 
 
1. Hur har du som finsk utrikeskorrespondent blivit bemött av svenskar och det svenska 
samhället i ditt dagliga arbete?  
 
2. Har du upplevt språksvårigheter eller andra problem? Vad hände? 
 
3. Har du upplevt att det finns för- eller nackdelar med att du är finsk när du arbetar?  
 
4. Har ditt finska ursprung påverkat ditt arbete i praktiken till exempel när du skapar 
kontakter, söker intervjupersoner, samlar information från olika källor, etc?  
 
5. Har du upplevt att du har blivit annorlunda bemött i ditt arbete på grund av ditt finska 
ursprung? 
 
6. Har du mött stereotypa föreställningar om finländare i ditt arbete? Hurdana? Hur syntes 
det?  
 
7. Har du upplevt att du har blivit diskriminerad i ditt arbete på grund av ditt finska 
ursprung? 
 
Tema 2: Hurdana är finska utrikeskorrespondenters uppfattningar om Sverige och 
svenskar? 
 
8. Hade du själv några stereotypa föreställningar om svenskar och Sverige när du började 
med ditt arbete i Sverige? Hurdana? Vad har de för ursprung? 
 
9. Har dessa föreställningar förändrats under din vistelse i Sverige? På vilket sätt? Varför? 
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Tema 3: Hur hanterar finska journalister arbetsmiljön i Sverige?  
 
10. Hur brukar du agera om du upplever negativt bemötande i ditt arbete på grund av ditt 
finska ursprung? Har du utvecklat någon typ av strategier för ditt sätt att agera? 
 
11. Hur intresserade är svenskar av att bli uppmärksammade i finsk media? 
 
Tema 4: Påverkar detta den bild som de sedan förmedlar till Finland?  
 
12. Påverkar det bemötande som du får din bild av svenskar och det svenska samhället? På 
vilket sätt? 
 
13. Tror du att det bemötande du har fått uppleva syns i din produktion antingen på ett 
medvetet eller omedvetet sätt? 
 
14. Har andra märkt en sådan överföring i din produktion? Har du fått någon sådan 
återkoppling? 
 
15. Hur stor roll anser du att utrikeskorrespondenter har i utformningen av den bild som 
finländare får av Sverige? 
 
16. Vilken status upplever du att du har som finsk utrikeskorrespondent i Sverige? 


