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”Bengt, jag är med.” Bakom en stenmur hukar Bengt 
Norborg, en av SVT:s mest erfarna utrikesreportrar. 
Det är kaotiskt. En projektil har slagit ner, alldeles 
nära. Fotograf Emil Larssons kamera skakar. Bilderna 
flimrar. Han fortsätter ändå att filma och får kontakt 
med Bengt som direkt in i kameran ger en lägesbild. 
De följer frivilliga som riskerar sina liv för att evaku-
era civila från den ukrainska fronten. Även de utsända 
riskerar sina liv. Är det värt det?

Jag återkommer till den frågan, som jag har haft 
tillfälle att grubbla på.

Ukraina-kriget har på många sätt tydliggjort utrikes-
reportrarnas väsentliga roll. I Ryssland fruktas obero-
ende journalistik så mycket att den som rapporterar 
om krigets sanning, och benämner krig som krig, riske-
rar böter eller många år i fängelse. Makthavare ljuger 
skamlöst och slipper helt kritiska frågor.

Även i Kiev har president Zelenskyj förstått vikten av 
att nå ut. Med hjälp av sin telefon når han hela världen 
via sociala medier på ett par sekunder.

* Anne Lagercrantz är divisionschef för SVT Nyheter och Sport, tidigare 
chef för Ekot, Sveriges Radio, och TV4 Nyheterna.
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Få uppgifter går helt att lita på. Journalister på fältet 
är centrala. Inte bara för att ge en oberoende bild av en 
brutal vardag men också för att få oss att förstå. Emil 
Larssons och Bengt Norborgs rapportering från Butja 
avslöjar ofattbara grymheter och ger en kontext till en 
svensk publik.

Under Ukraina-kriget har vi ett haft team på plats 
nära oavbrutet sedan veckorna före krigsutbrottet den 
24 februari 2022. Vid ett fåtal tillfällen har en speci-
alist från SVT:s säkerhetsavdelning varit med. Det 
är ovanligt men har förekommit genom åren. Första 
gången jag var med om att skicka med en säkerhets-
medarbetare var till kaoset efter jordbävningen i Haiti 
2010 när jag var chef för TV4 Nyheterna. Det innebär 
extra ögon och öron på plats, underlättar logistiken 
och minimerar risker om något skulle hända.

Alla stora svenska mediekoncerner har professiona-
liserat sitt säkerhetsarbete genom åren. När jag började 
som journalist bestod säkerhetsavdelningen ofta av en 
tidigare polis som kunde åka hem till personer som 
hotade medarbetare. Idag finns kompetens kring allt 
från it-säkerhet och personskydd till högrisk arbete. Det 
finns också ett generöst samarbete mellan koncernerna. 
Vi delar även kunskap inom EBU, inom säkerhetsorga-
nisationen INSI och direkt mellan redaktioner. Jag är 
uppriktigt glad för denna utveckling. Det gör journali-
stiken bättre och vi har mer kvalificerat underlag när vi 
rör oss i farliga områden.

Även säkerhetsutbildningarna har utvecklats. 
Några av de första kom till efter kriget i Bosnien på 
1990-talet och numera är de integrerade i redaktioner-
nas arbete. Idag tillåts ingen att åka på en högriskresa 
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som inte genomgått en relevant utbildning. Lärandet 
innefattar allt från sjukvårdskunskap till hur man und-
viker minor, bemästrar en förhandling vid en vägspärr 
och hur man undviker it-intrång.

Teknikens utveckling har också underlättat journa-
listiken i högriskområden. Kameror är mindre skrym-
mande och vi kan vara mer diskreta. Material skickas 
via internet från fältet istället för att som förr sändas 
via satellit från upplänkställen, något som ofta inne-
bar att teamen exponerades under långa resor.

Även skyddsutrustningen har väsentligt förbättrats. 
Idag kan vi följa teamen via GPS-spårare och kommu-
nicera säkert genom krypterade appar. Materialet i 
skyddsvästar har förbättrats och är nu flera kilo lätt-
are. Det finns enkla kepsar som skyddar mot kastade 
flaskor och stenar. Vi kan röra oss enklare och säkrare.

Trots alla dessa förbättringar kvarstår stora risker, 
på många sätt är de till och med större idag, inte bara 
på grund av intensiteten i bevakningen under anfalls-
kriget i Europa. Vi ser att journalister allt oftare är 
måltavlor. Regimer vill tysta och dölja övergrepp. 
Enligt 2021 års pressfrihetsindex från Reportrar utan 
gränser har antalet länder där pressfriheten anses bra 
aldrig varit så få. Ett rekordstort antal journalister 
fängslades 2021 och 46 journalister dödades.

Så varför utsätter vi som arbetsgivare medarbetare 
för fara? Och varför åker de frivilligt?

Jag har haft tillfälle att grubbla på frågan. När Insti-
tutet för Mediestudiers Ulrika Beck-Friis ber mig skriva 
den här texten säger hon krasst: ”du är den mediechef 
som varit på flest begravningar av utsända, jag tror att 
det är gör något med en som chef ”. Kanske är det så. 
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Minnena stannar. Vinden som blåste så kallt under 
TV4-fotograf Uffe Strömbergs begravning i Stockholm, 
den vackra musiken när orgeln ersattes av en flygel på 
frilansande fotojournalisten Martin Adlers begravning 
utanför Västerås och ceremonin och de starka talen när 
Nils Horner begravdes i Borås.

Uffe rånmördades i Taloqan i Afghanistan 2001, 
Martin sköts under en demonstration i Mogadishu 2006 
och Nils under en reportageresa i Kabul 2014. De var 
erfarna, skickliga och genomtänkta. De tog hem var-
dagen, förhoppningar och faror långt bort till en intres-
serad svensk publik. Enskilt är priset för högt. Inget är 
värt ett släckt liv och anhörigas enorma förlust.

Men priset att inte vara på plats vore ännu högre för 
ett samhälle. Vi skulle lämnas ensamma åt att tolka 
stridande parters budskap, att sålla i en flod av rykten 
och desinformation och vi skulle höra generaler och 
makthavare, inte intervjuer med civila som drabbas 
hårdas.

Jag är glad för förbättrade förutsättningar och för 
en kår som hjälper varandra. Jag är stolt över bevak-
ningen och professionaliteten. Det som präglar alla de 
utrikeskorrespondenter jag jobbat med, på tre stora 
redaktioner, är deras gemensamma kall att berätta. 
Om vardagen och om krigets förbrytelser. Jag har vare 
sig mött våghalsar eller machoattityder. Jag har heller 
inte mött naivitet. Både chefer och utsända är väl med-
vetna om de ökade riskerna. Men de vet att vi behöver 
vara där. Det gör skillnad.


