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Abstract 
 
Det är väl känt att mediebranschen befinner sig i en tid av förändring. Tidningsredaktionernas 

ekonomiska situation har blivit allt sämre, och såväl frilansarvodena som andelen fasta anställda har 

minskat. När journalistiken inte betalar sig, kan frilansjournalister tvingas till alternativa ekonomiska 

lösningar. Sidouppdrag inom pr är en variant på sådana. 

 

Syftet med vår studie var att ta reda på vilka incitament som fanns för att som frilansjournalist börja 

ta pr-uppdrag, samt hur de tillfrågade förhöll sig till sina dubbla yrkesroller. Vi ville även ta reda på 

vilka etiska dilemman frilansjournalister som tar pr-uppdrag möter, och om de upplever att de bryter 

mot den journalistiska yrkeskodexen. Vidare ville vi få en bild av vad de tillfrågade tror om 

utvecklingen av denna gränsöverskridande verksamhet. Vår teoretiska ram bygger på forskning kring 

objektivitetsbegreppet, journalisters ideal, allmänhetens förtroende för pr, samt kritisk-teoretisk 

forskning om mediebranschens utveckling. Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats. Sex 

stycken frilansande kvälls- och dagstidningsjournalister som tar sidouppdrag inom pr har intervjuats. 

Deras svar har tematiskt analyserats med inspiration från hermeneutiken.  

 

Studien visar att frilansjournalister i regel har ett förhållandevis pragmatiskt synsätt på sina dubbla 

verksamheter. Det är av ekonomiska skäl de tar sidouppdrag inom pr. Frilansjournalister håller dock 

sina journalistiska yrkesideal högt, och hävdar själva att de inte har några problem med att separera 

sina dubbla yrkesroller. Respondenterna hävdar att de själva sällan står inför några etiska dilemman, 

eftersom de ämnen vilka de gör pr för är såpass harmlösa. Vad gäller deras syn på framtiden är de 

alla överens om att gränsen mellan vem som är journalist respektive pr-konsult kommer att bli 

alltmer diffus. I en tid då journalistiken inte betalar sig tvingas journalisterna till att ta sidouppdrag av 

den här typen, vilket i sin tur kan ge anledning att ifrågasätta deras ställning som objektiva. 

 

Nyckelord: frilansjournalister, pr, objektivitet, kritisk teori, journalistens yrkesroll 
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1 INLEDNING 
 

Yrkesrollerna journalist och pr-konsult har länge ansetts oförenliga. Praxis inom journalistkåren är 

att ej anta sidouppdrag inom public relations, förkortat pr. Svenska Journalistförbundets Spelregler 

för press, radio och tv konkretiserar den journalistiska yrkeskodexen, vilken är starkt präglad av 

gransknings- respektive objektivitetsidealet. I dessa kan man bland annat läsa följande: 

 

Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån – och ingå inte avtal eller 

andra förbindelser – som kan misstänkliggöra din ställning som fri och självständig journalist [vår 

fetning]. 

 

Men pressens ekonomiska förutsättningar har blivit allt svårare, och frilansjournalister kan komma 

att tvingas till alternativa försörjningsmetoder. Att då ta sidouppdrag inom pr kan bli en lösning. På 

så sätt närmar sig yrkena journalist och pr-konsult varandra. I en tid då pr och relaterade 

verksamheter spelar en betydande roll inom medielandskapet, och även samhället i stort, kan man 

fråga sig hur det journalistiska objektivitetsidealet kan vidhållas.  

 

Frilansjournalisters sidouppdrag inom pr och problematiken som kan följa är ämnet för denna 

uppsats. Anledning till att vi undersöker just sidouppdrag inom pr är för att det är ett ämnesområde 

som enligt oss står i tydlig konflikt med den journalistiska yrkeskodexen. 

 

Användandet av termen public relations, förkortat pr, är relativt nytt. Under 1980 och -90-talet 

talade man mer om fenomenet som opinionsbildning eller kriskommunikation.1 Det är därför svårt 

att hitta en allmän, av alla skolor vedertagen, definition av begreppet. Vi har i uppsatsen valt att utgå 

från media- och kommunikationsforskaren Simon Cottles definition av pr. Enligt Cottle handlar pr 

om avsiktligt imagebyggande och informationsspridning i enighet med en organisations, företags 

eller myndighets intressen (Cottle 2003). Vi har valt att räkna så kallade kundtidningar till pr-

relaterad verksamhet, eftersom de sprider information anpassad efter avsändarens intressen, snarare 

än ägnar sig åt objektiv rapportering. 
                                                 
1 Jonsson, J. fil mag i medie- och kommunikationsvetenskap, föreläsning på JMK 2012-02-15. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med föreliggande uppsats är att utifrån ett antal kvalitativa intervjuer tematiskt analysera och 

problematisera yrkessituationen för frilansjournalister som tar sidouppdrag inom pr. Vi vill se vilka 

incitament som finns för att ta den här typen av uppdrag, samt undersöka vilka moraliska konflikter 

som kan uppstå i gränslandet mellan de olika yrkesrollerna.  

 

Vårt syfte kan formuleras i frågorna:  

– Vilka incitament finns för frilansjournalister att ta sidouppdrag inom pr? 

– Hur ser frilansjournalister på att arbeta med pr, vars verksamhet traditionellt sett anses oförenlig 

med den journalistiska yrkeskodexen; i synnerhet oförenlig med den journalistiska spelregeln som 

förespråkar att man ej ska ingå avtal som misstänkliggör ens oberoende ställning? 

– Vilka reaktioner och attityder möter frilansjournalister som tar pr-uppdrag bland sina journalistiska 

uppdragsgivare och sin omgivning? 

– Vilka etiska dilemman står frilansjournalister inför när deras sidouppdrag strider mot de 

journalistiska idealen? 

– Hur tror frilansjournalister att framtiden kommer att se ut för sin yrkeskår, när det gäller frågan 

om sidouppdrag inom pr? 

1.2 Material och avgränsning 
 

Vår empiri baseras på ett antal kvalitativa intervjuer genomförda under våren 2012. Vi har intervjuat 

sex yrkesverksamma och frilansande journalister, som för närvarande tar, eller nyligen tagit, 

sidouppdrag inom pr.  

 

Vad gäller avgränsningar ämnar vi bara undersöka förhållandena i Sverige och bara i dags- och 

kvällspress. För att få en bild av hur tidningsredaktionerna ser på frilansjournalister som tar 

sidouppdrag inom pr har vi undersökt detta genom en e-postenkät (se bilaga). Denna e-postenkät 

ska ses som ett slags bakgrundsinformation inför vår studie.  
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2 BAKGRUND 

2.1 En osäker bransch 
 

Journalisters anställningsformer har kommit att förändras anmärkningsvärt under det senaste 

decenniet. Journalisternas arbetsmarknad följer kulturarbetarnas. De fasta anställningarna minskar 

medan projektanställningarna och vikariaten ökar. Under högkonjunkturen i början av 2000-talet 

minskade arbetslösheten bland journalister. Statistik visar dock att journalister får allt osäkrare 

anställningsformer. 1994 var 75 procent av de svenska journalisterna fast anställda på en redaktion. 

2005 hade andelen minskat till 70 procent. Andelen frilansande journalister hade ökat från 11 till 13 

procent (Edström 2007). 5,7 procent av Sveriges journalister uppgav år 2005 att 

anställningsformerna är det största problemet inom svensk journalistik (Asp 2007). Den senaste 

svenska stora journalistundersökningen publicerades 2007. Man kan anta att det förändrats än mer 

efter finanskrisen 2008, då flera stora tidningsredaktioner gjort kraftiga nedskärningar och allt fler 

blivit anställda via bemanningsföretag2.  

 

För de som har anställning har situationen på redaktionen dessutom blivit alltmer pressad. 57 

procent av Sveriges journalister bedömer att journalistarbetet blivit stressigare. Dessutom upplever 

journalister att kreativiteten och kvaliteten på arbetet sänkts (Löfgren Nilsson 2007).  Utvecklingen 

mot otrygga anställningsformer, eller inga anställningar alls, gör det möjligt för många journalister att 

hamna i en allt osäkrare ekonomisk situation. Frilansjournalister lever ofta på knappa resurser. Som 

en fingervisning av läget visar en rapport att andelen frilansuppdrag som inte når upp till SJF:s 

rekommenderade arvode ökat de senaste fyra åren3.  

 

När journalistiken inte betalar sig, har pr-uppdrag kommit att bli en lösning för en del 

frilansjournalister. Det finns för nuvarande inga siffror på hur vanligt det är.   

 

                                                 
2 http://www.medievarlden.se/nyheter/2012/02/sydsvenskan-sparkar-sju, 
http://journalisten.se/nyheter/minst-400-tjanster-borta-det-senaste-aret, 
http://journalisten.se/nyheter/nwt-anlitar-bemanningsforetag,   
http://journalisten.se/nyheter/bemanningsforetag-i-stallet-vikarier-pa-tv4  
3 http://www.arvodesguiden.se/nyhet/kartlaggning-av-alla-rapporter-farre-far-godkant  
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2.2 De journalistiska spelreglerna 
 

De journalistiska spelreglerna är uppsatta av Pressens Samarbetsnämnd. I Pressens Samarbetsnämnd 

ingår representanter från Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Sveriges Tidskrifter och 

Tidningsutgivarna. Spelreglerna, som är en sorts yrkeskodex för journalister och publicister, är 

uppdelade i tre huvudkategorier. Publicitetsregler, yrkesregler och riktlinjer mot textreklam.  

 

De journalistiska spelreglerna sattes i Sverige upp 1974. Det är framför allt denna yrkesregel vi 

kommer utgå från i vår uppsats: 

 

Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån – och ingå inte avtal eller andra 

förbindelser – som kan misstänkliggöra din ställning som fri och självständig journalist.  

 

Överträdelser mot denna regel, som ingår i de tolv yrkesreglerna, anmäls till Journalistförbundets 

Yrkesetiska Nämnd (YEN) som reglerar såväl den journalistiska integriteten som anskaffning av 

material. På samma sätt anmäls överträdelser mot någon av de 17 publicitetsreglerna till 

Pressombudsmannen (PO). Pressens opinionsnämnd (PON) avgör i dessa mål.4  

 

En e-postenkät vi gjort (se bilaga 3) visar att det för tidningsredaktionerna finns en problematik i att 

känna till frilansjournalisters sidouppdrag vid inköp av material.  

3 TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISK RAM 
 

Det har forskats mycket om pr:s generella relation till och påverkan på journalistiken. Ämnet för vår 

studie - de dubbla yrkesrollerna och problematiken som uppstår i gränslandet mellan de båda - är 

dock ett tidigare förhållandevis outforskat fält. Det finns emellertid forskning som relaterar och 

angränsar till vårt ämne.  

 

I detta teorikapitel ämnar vi redogöra för hur objektivitetsbegreppet inom journalistiken har 

utvecklats och hur det kan förstås idag. Vi avser även ta upp forskning kring yrkesideal hos 
                                                 
4 Svenska journalistförbundets hemsida: 
http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38441&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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journalister, samt forskning kring allmänhetens förtroende för pr-konsulter. Vidare ämnar vi ta upp 

kritisk-teoretisk forskning om pr:s inverkan på medierna.  

3.1 Objektivitet 
 

Objektivitet inom journalistik och andra verksamheter är ett komplicerat begrepp. Vi ämnar i detta 

avsnitt redogöra för hur journalistiken såväl traditionellt sett som idag förhåller sig till 

objektivitetsbegreppet. Detta för att objektivitetidealet anses vara en självklar del i journalistiken, och 

något dagens journalistkår ständigt måste förhålla sig till.   

3.1.1 Objektivitetsnormen 

 

Sociologen Michael Schudson (2001) beskriver objektivitet inom journalistiken som ett moraliskt 

ideal, en norm som är självklar för den moderne journalisten att följa. Journalister verkar i 

offentligheten. Det finns därför, enligt Schudson, starka skäl för pressen att söka offentligt tilltalande 

moraliska normer. Objektivitetsnormen finns där som ett slags vägledning i journalisters arbete för 

att förhindra metoder som skulle provocera fram kritik och ge yrket ett dåligt rykte. 

Objektivitetsnormen, som vuxit fram på olika sätt, vid olika tidpunkter i olika länder har varit och är 

ett sätt att få journalister att separera “fakta” från värderingar. En objektiv rapportering skall vara 

sval och inte innehålla några känslor. Båda parterna i en politisk, eller annan, kontrovers ska få 

komma till tals. Man ska leverera nyheter, utan att kommentera dem (Schudson 2001).  

3.1.2 Att mäta objektivitet 

 

Under den första delen av 1900-talet var det i Sverige inget anmärkningsvärt att vara partisk i sin 

nyhetsförmedling. Partipressen gav den egna politiken företräde. Tidningarna var ett slags 

kommunikationskanal för dess ägare, det vill säga partierna. Vid valbevakningar prioriterades referat 

från det egna partiets möten eller evenemang. Detta ansågs vara naturligt och väckte ingen kritik. 

Detta brukar kallas journalistikens första fas (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). Under andra 

världskriget tonades emellertid pressens politiska agendor ned, den partipolitiskt färgade 

nyhetsbevakningen blev mindre utbredd. Detta, den andra fasens, mer självständiga förhållningssätt 

till nyheter blev allt vanligare efter kriget. Utvecklingen hade en kommersiell grund, men var också 

en följd av en intensifierad diskussion om journalistikens roll i samhället. Under 1950- och 60-talet 
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hade nämligen konkurrensen i pressen stigit och många tidningar fick läggas ned till följd av 

ekonomiska svårigheter. Det blev inte längre ekonomiskt hållbart att följa partiets linje i varje fråga. 

Parallellt med detta diskuterades om pressen inte hade ett socialt ansvar för de läsare som förlorat 

sina tidningar i och med tidningsdöden (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). 

 

Sveriges Radio hamnade i blåsväder på 1960-talet. Kritiken kom från politiskt håll, många röster 

ansåg att monopolföretaget hade varit vänstervridna i sin rapportering under riksdagsvalet 1968 

(Hadenius, Weibull & Wadbring 2011). Statsvetaren Jörgen Westerståhl tog sig an uppgiften att 

försöka definiera objektivitetsbegreppet med utgångspunkt i radio- och tv-lagen som säger att 

nyhetsförmedlingen skall vara saklig och opartisk, för att därefter mäta om Sveriges Radio faktiskt 

hade varit partisk. I sin undersökning av objektivitetsbegreppet utgick han inte ifrån någon absolut 

objektivitet. Han utgick istället ifrån det vi brukar kalla för objektivitet och kunde utifrån detta 

perspektiv precisera fyra huvudkrav på nyheter: sanning, relevans, balans och neutral presentation. Här är 

sanningskravet överordnat kraven på relevans, balans och neutral presentation, eftersom om något 

är “osant” så blir de övriga kategorierna ointressanta (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011). 

Relevanskravet innebär att en händelse eller nyhet ska ges ett lagom stort utrymme i förhållande till 

nyhetens innehåll. Kravet på balans innebär att olika parter i största möjliga mån ska få lika stort 

utrymme att uttala sig i en fråga. Med neutral presentation menas att man som journalist eller 

publicist inte ska ta ställning för eller emot en enskild part, eller använda sig av någon av företag, 

myndighet, partis eller organisations vokabulär (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). Just hur 

journalister hanterar kravet på neutral presentation kan bli en aktuell parameter i analysen av våra 

intervjusvar. 

 

 
Figur 3:1 Jörgen Westerståhls objektivitetsmodell. Källa: Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011. 
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3.2 Ideal och förtroende 
 

Ända sedan professionaliseringen av journalistyrket på 1970-talet har granskningsidealet hållits högt 

bland journalister (Hadenius, Weibull & Wadbring). 80 procent av Sveriges journalister menade år 

2005 att man som journalist bör betrakta sig som en granskare av samhällets makthavare. Det är en 

tioprocentig ökning sedan 1989 och enligt undersökningen det viktigaste yrkesidealet för svenska 

journalister (Wiik 2007). Här finns en enighet bland yrkesutövarna om att medierna skall verka som 

en tredje statsmakt i samhället. Journalister med en formell yrkesutbildning (folkhögskola, 

journalisthögskola) tenderar att sympatisera med granskningsidealet mer än de utan utbildning. Det 

finns även ett tydligt samband mellan granskningsideal och politisk tillhörighet. 82 procent av 

journalister som sympatiserar med en vänsterorienterad politik menar att man ska betrakta sig som 

en granskare av samhällets makthavare. Motsvarande siffra för journalister som står politiskt till 

höger är 77 procent (Wiik 2007). Även allmänheten anser att granskandet av samhällsinstitutioner 

och makthavare är mediernas viktigaste uppgift. Granskningsidealet har sedermera blivit en del av 

den journalistiska yrkeskodexen. År 1992 beslöt journalisternas yrkes- och fackförbund att inte 

acceptera informatörer som medlemmar. Detta vittnar om en vilja hos journalister att markera sin 

oberoende ställning (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011).  

 

Studier visar att det finns nära samband mellan yrkesverksamheterna pr-konsult och journalist. Men 

att ta avstånd från pr-verksamheten kan ändå sägas ingå i det journalistiska normtänkandet (Larsson 

2005). I pr-forskaren Larsåke Larssons undersökning uttrycker svenska journalister ofta en aversion 

mot pr-konsulter och deras verksamhet. Man beskriver pr-konsulter som “motspelare” och har en 

allmänt skeptisk inställning till deras metoder. Även allmänhetens syn på pr-konsulter är negativ. 

Tillsammans med reklampersoner har pr-konsulter lägst förtroende av alla yrkesroller, detta enligt 

mätningar genomförda av SOM-insitutet vid Göteborgs universitet (Larsson 2005). 

3.3 Pr ur ett kritisk-teoretiskt perspektiv 
 

Vi ämnar i de två avsnitten nedan behandla varför pr står i konflikt med den oberoende och 

självständiga journalistiken. Varför sidouppdrag inom just pr står i motsats till den journalistiska 

verksamheten stöder vi på teorier hämtade från den kritisk-teoretiska forskningstraditionen. 
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Anledningen till att vi knyter an till just kritisk teori är att vi anser att dessa idéer, i enighet med vår 

studie, belyser maktaspekten och de demokratiska problemen med pr. 

 

Alla sätt att se på pr är dock inte negativa. Larsson (2005) presenterar, i boken Opinionsmakarna - 

en studie om pr-konsulter, journalistik och demokrati, två olika sätt att se på pr-verksamhet: en 

funktionalistisk och en kritisk-teoretisk. Det förstnämnda ser pr som en tillgång för demokratin, ett 

sätt för alla att komma till tals. Det andra, som är mer förknippat med kritisk teori och det 

perspektivet vi anser vara mest fruktbart att använda sig av i denna studie, ser det snarare som ett 

problem eftersom det blir pengarna som styr vem som får lov att komma till tals. Detta synsätt 

präglar i synnerhet europeisk pr-forskning, till vilken förutom Larsåke Larsson även bland annat 

Jürgen Habermas (1962) och Simon Cottle (2003) räknas. 

3.3.1 Pr:s inflytande i en ekonomiskt pressad mediebransch 

 

I “Borgerlig offentlighet” (1962) skriver den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas om 

hur den moderna offentligheten har växt fram, utvecklats och förändrats över tid. Habermas 

“borgerliga offentlighet” är ett slags socialt område där privatpersoner kan samlas som en allmänhet 

för offentlig diskussion och kritiskt resonemang. Det offentliga samtalet ska vara ett demokratiskt 

sätt att kritiskt diskutera fram och fastställa konsensus, det vill säga allmänhetens vilja, eller “allmän 

opinion” för att använda Habermas begreppsapparat (Habermas 1962). Denna form av offentlighet 

hade, enligt Habermas, sin storhetstid under 17- och 1800-talets snabbt framväxande handelsresande 

borgerlighet. I kaffehus, salonger och värdshus kunde privatfolk samlas till allmän diskussion. I det 

allt mer kommersialiserade och senkapitalistiska samhället som växte fram på 1900-talet trängdes 

emellertid sådana plattformar och arenor för offentlig debatt undan. Den kritiskt resonerande 

allmänheten (“publikum”) genomgick en form av metamorfos. Allmänheten blev konsumerande 

istället för resonerande och miste sin ställning som gemensam skapare av allmän opinion. Pressen 

förlorade sin position som arena för offentlig debatt, då den hamnade i en ekonomisk 

beroendeställning till diverse privata intressen (Habermas 1962).  

 

På samma sätt menade två tyska filosoferna Max Horkheimer och Theodor W Adorno redan i 

Upplysningens dialektik, som publicerades för första gången 1944, att media blivit till en 

vinstdrivande industri. Och en som inte hymlar med att det de sysslar med handlar om att tjäna 
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pengar. Media själva anser sig här göra rätt, eftersom de gång på gång understryker vikten av sin 

verksamhet genom att publicera uppgifter om den i form av inkomstsiffror: både för sig själva och 

sina ägare. Därigenom stärker media sin egen roll genom att övertala publiken om att deras 

verksamhet fyller en oerhört viktig funktion i deras vardag (Horkeimer & Adorno 1981).  

 

På samma tema beskriver Horkheimer och Adorno en utveckling där media, i deras exempel radio, 

på samma sätt som konsten kommit att bli en handelsvara som ska göra nytta. Detta då kravet på 

lönsamhet i dessa produktioner blivit allt större, enligt Horkheimer och Adorno till och med total, 

och det därför inte finns utrymme för annat. Allt som skapas inom den här sektorn ska ha ett syfte 

och det ska vara att generera pengar eller föra fram ett budskap, för vilken uppdragsgivaren betalat 

(Horkheimer & Adorno 1981). Horkheimer och Adorno uttrycker det krasst: “Reklamen är dess 

[kulturindustrins] livselixir” och “Bara den som regelbundet kan betala de taxor som 

reklamagenturerna och först och främst radion själv håller sig med, alltså den som redan hör till 

kretsarna eller upptas i dem genom beslut av bank- och industrikapitalet, får över huvud taget 

komma in på pseudomarknaden som säljare.” (Horkheimer & Adorno 1981:189). 

 

Habermas menar att i takt med det senkapitalistiska samhällets utveckling har pr fått en allt mer 

betydande, om än fördärvande, roll i medierna och samhället. Nyhetsintresset hos medierna har 

övergått i ett mer kommersiellt dito. Reklamens språk förs över till de journalistiska produkterna, 

vilka numera mest ses som profitmöjligheter. Habermas ser pr som ett slags politiserad reklam, som 

i västvärlden börjat få ett herravälde över offentligheten. Pr är ett demokratiskt problem, menar 

Habermas. Maktprocessen ligger inte längre hos folket och den kritiska offentligheten, utan 

paketeras och förs ut genom massmedierna med hjälp av pr. Myndigheter, partier, företag och 

organisationer marknadsför sina intressen och produkter, och spelar rollen som intresserad i det 

allmännas väl, men döljer samtidigt sina affärsmässiga avsikter. Marknad och stat, reklam och politik, 

flyter samman. Pr är på så sätt politiskt eftersom adressaten för verksamheten är den allmänna 

opinionen (Habermas 1962).  

 

Pr:s påtagliga roll i medierna tas även upp i nutida forskning. Larsåke Larsson refererar i 

Opinionsmakarna - en studie om pr-konsulter, journalistik och demokrati (2005) till 

kommunikationsforskaren Oscar Gandys begrepp information subsidy, subventionerad information 

(Gandy 1992). Det har traditionellt sett framstått som att det är pr-konsulten som är beroende av 
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journalisten än tvärtom. Men då det i dagens medielandskap krävs att redaktionellt material som 

publiceras allt snabbare, samtidigt som arbetsbördan för de (allt färre) medarbetarna ökar, har 

balansen förskjutits. Redaktionerna har således blivit alltmer beroende av utomstående källor som 

snabbt levererar färdigpaketerad, lättillgänglig information, i form av till exempel pressmeddelanden. 

Man skulle kunna se det som en slags kompromissituation där pr-byråerna får in sitt material och 

tidningsredaktionernas kostnader sänks. Situationen har på detta vis blivit oerhört fördelaktig för pr-

branschen, eftersom de själva rankar opinionsbildning i media som det tillvägagångssätt med störst 

påverkanskraft (Larsson 2005). 

4 METOD 
 

Vår uppsats grundar sig på en kvalitativ forskningsansats. Vi har utfört sex stycken enskilda 

intervjuer och analyserat dessa efter ovan nämnda teorier, eftersom vi anser att detta ger den mest 

rättvisa bilden av hur förhållandena ser ut i praktiken.  

 

Vårt val att använda sig av kvalitativa intervjuer grundar sig i att vi vill få en bild av situationen så 

som den ser ut för de involverade, det vill säga de journalister som tar sidouppdrag inom pr. 

Kvalitativ forskning lägger till skillnad från kvantitativ forskning vikt vid tolkningen. Den syftar inte 

till att med hjälp av statistik underbygga eller bevisa ett fenomen, utan vill snarare förklara och förstå 

det som undersöks (Bryman 1997). Vi kommer i avsnittet nedan att beskriva utformningen av vår 

intervjuguide samt de verktyg vi använt oss av vid vår analys. 

4.1 Hermeneutik 
 

Vi kommer i tolkningen av vårt material att hämta inspiration från hermenutiken. Precis som den 

antika retoriken, handlar hermeneutiken om att förstå helheten utifrån de enskilda delarna, och vice 

versa. Enskilda utsagor kan inte förstås utan det sammanhang inom vilket källan befinner sig i, likväl 

som sammanhanget inte kan förstås utan vittnesmål i form av dessa utsagor. Detta tankesätt, att man 

förflyttar sitt perspektiv fram och tillbaka i en cirkelrörelse mellan helhet och detaljer kallas för Den 

hermeneutiska cirkeln och är centralt i denna förståelsens lära (Gadamer 1959). 
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Vi har även, i vår analys av intervjumaterialet, tänkt knyta an till sociologen Anthony Giddens teori 

om så kallad dubbel hermeneutik som han formulerar i Social Theory and Modern Sociology från 

1987. Detta eftersom vi är medvetna om att den bild som våra intervjuobjekt presenterar är färgad 

av deras egen världsbild och värderingar. Till skillnad från naturvetenskaplig forskning, där forskaren 

själv gör förstahandsobservationer av fenomen, gör den som forskar om sociala fenomen ofta 

andrahandsobservationer, eftersom de som intervjuas berättar som sin upplevelse av ett fenomen. 

Vår analys av intervjusvaren kommer alltså att präglas av dubbel hermeneutik, eftersom vi tolkar en 

bild av verkligheten som redan tolkats av någon annan (Giddens 1987).  

4.2 Intervjuguidens upplägg 
 

Vi tar i vår forskning bland annat hjälp av intervjuforskaren Steinar Kvales teorier kring kvalitativa 

intervjuer för att förbereda och analysera vår studie. Kvale delar upp intervjustudien i sju delar: 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. De två första stegen berör 

studiens syfte och planering. Vad vill vi få ut av intervjun och vilka moraliska konsekvenser kan vi 

behöva förhålla oss till (Kvale 2009)?  

 

Vi är mycket väl medvetna om att ämnet pr-uppdrag kan vara mycket känsligt för en yrkesverksam 

journalist, då dennes objektivitet och journalistiska integritet skulle komma att ifrågasättas ifall det 

uppdagades att han eller hon hade kontakt med pr-branschen. Vi valde på grund av ämnets känsliga 

karaktär att genomföra enskilda intervjuer framför fokusgruppintervjuer. Antropologen Grant 

McCracken understryker i The Long Interview vikten av att förhindra att respondenten blir rädd för 

att “tappa ansiktet”, och det kan således vara en framgångsrik taktik att framstå som vänlig snarare 

än kritiskt inställd, åtminstone i början av intervjun. Det kan dels göras genom kroppsspråk, men 

även genom att inleda intervjun med enkla frågor av biografisk karaktär (McCracken 1988). Det var 

med bland annat denna kunskap i tankarna som vi valde att utforma vår intervjuguide efter en 

modell som innebar att vi ställde de enklare frågorna först, för att sedan gå in på något mer känsliga 

ämnen. Vi använde oss även av vad McCracken kallar grand-tour questions, det vill säga att vi då ett 

nytt ämne togs upp i viss mån lät respondenten prata fritt om ämnet McCracken 1988). Till exempel 

Hur gick det till när du fick ditt nuvarande jobb? eller Hur skulle du definiera pr? 
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Därefter har frågorna delats upp i teman som har återanknutits till de frågeställningar vi vill få svar 

på. Intervjuguiden tar upp ett antal teman, men har också anpassats till varje intervjusituation, så att 

frågorna blivit relevanta för respektive respondent.  

4.3 Under intervjun 
 

De genomförda intervjuerna var mellan 30-50 minuter långa. Vi valde att spela in dem för att få med 

alla detaljer. Vi har sedan transkriberat dem ordagrant, i den mån det varit relevant för vår tolkning 

av svaren och gjort det möjligt för den som läser transkriberingen att förstå.  

Eftersom den information vi tar del av i intervjustudien kan vara av känslig karaktär, finns en del 

etiska aspekter att ta hänsyn till. Enligt Kvale bör man innan intervjun fundera på ifall respondenten 

kan komma att ta skada av det publicerade forskningsresultatet. Detta fenomen kallar Kvale för 

osäkerhetsområde, och definieras som ett problem som saknar direkt lösning, utan måste tas hänsyn 

till i varje enskilt fall (Kvale 2009). 

 

Vi har valt att i vår uppsats anonymisera alla intervjuade. Detta kom att bli en nödvändighet när det 

gällde att få folk att överhuvudtaget att ställa upp. Här är viktigt med viss reflexivitet, anonymisering 

innebär också en problematik, eftersom det tillåter forskaren att tolka citaten utan att bli motsagd 

(Parker 2005). Vi har dock, på intervjupersonernas förfrågan, låtit samtliga intervjuade kontrollera 

sina citat. 

4.4 Att analysera intervjumaterialet 
 

När det sedan är dags för det som enligt Kvale (2009) är det femte steget i intervjustudien, analysen, 

har vi tagit hjälp av Giddens teorier om dubbel hermeneutik för att tolka vårt insamlade material. Att 

använda sig av dubbel hermeneutik innebär att man tolkar en redan tolkad bild av verkligheten. De 

intervjusvar vi får är en verklighetsbeskrivning av situationen så som den ser ut för respondenterna, 

färgad av deras egna värderingar och erfarenheter. Deras svar kommer sedan att filtreras genom 

ytterligare en tolkning, den som vi som forskare gör, där de analyseras utifrån vår teoretiska kunskap 

och erfarenheter (Giddens 1987). Här krävs av oss själva som forskare att vi är medvetna om våra 

fördomar och tidigare kunskap, vår förförståelse av ett fenomen, för att kunna göra en framgångsrik 

tolkning (Gadamer 1959). Filosofen Gadamer understryker dessutom vikten av tillhörighetens mening: 
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att i tolkningsförfarandet skapa en förbindelse med det fenomen man ämnar förstå; att anstränga sig 

för att uppnå en gemensam förståelse, så att både forskare och forskningsobjekt pratar om samma 

sak (Gadamer 1959).  

 

När man tolkar svaren i en intervjustudie genom dubbel hermeneutik kan man göra detta på flera 

nivåer. Kvale nämner tre sammanhang inom vilka intervjusvaren kan analyseras. Den första nivån, 

självförståelse, innebär att man presenterar den mening som respondenten själv läser in i det den 

säger, man köper i stort sett den världsbild som presenteras. Nästa nivå, det sunda förnuftets kritiska 

förståelse, sätter intervjupersonens svar i ett större sammanhang och förhåller sig kritiskt till både 

dessa och eventuellt även intervjupersonen själv. I den tredje nivån, vilken är den vi har använt oss 

av i vår studie, den teoretiska förståelsen, går man ett steg längre och använder teorier från 

forskarsamhället för att tolka det insamlade materialet. Det kan till exempel vara psykoanalytisk teori 

om individen eller som i vårt fall, en marxistiskt präglad syn på samhället i form av kritisk teori 

(Kvale 2009). 

 

Vi kommer i vår analysdel att tolka vårt material utifrån en rad teman, det vill säga vi kommer att 

göra en hermeneutiskt präglad tematisk analys. Detta innebär att vi kommer att dela in analysen efter 

de olika teman på vilka vi byggt vår intervjuguide, som i sin tur är utformad efter de frågeställningar 

vi ämnar undersöka (Aronson 1994). 

4.5 Förförståelse och reflexivitet 
 

Eftersom vi båda läst i snart tre år på JMK vid Stockholms universitet, är vi vid det här laget väl 

insatta i journalistikens arbetssätt, och således även bekanta med såväl jargongen som yrkesetiken i 

branschen. Vi har däremot inte alltför mycket erfarenhet av livet som frilansjournalist, även om vi 

tagit del av flertalet berättelser från personer i vår omgivning med det här yrket.  

 

Inte bara den litteratur vi tagit del av under vår utbildning, utan även den kontakt vi haft med 

arbetslivet såhär långt har vittnat om en ett medielandskap i förändring. Den alltmer pressade 

ekonomiska situationen som redaktionerna befinner sig i är någonting vi båda bevittnat. 
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4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

I enighet med Kvales sjätte steg i intervjustudiens sju delar, verifiering, måste vi som forskare ta 

ställning till om vi mätt det vi avsett mäta, om våra resultat är tillförlitliga samt om dessa är 

generaliserbara, det vill säga huruvida man kan dra generella slutsatser från resultatet av våra 

intervjuer. Eftersom det vid kvalitativa studier, som vår, läggs stor vikt vid själva tolkningen av 

intervjusvaren, kan inte full reliabilitet (det vill säga mätningens tillförlitlighet) och validitet (att vi 

mätt det vi avsett mäta) garanteras. Däremot har vi varit två som tolkat intervjusvaret, varför 

reliabiliteten kan sägas ha stärkts. Det samma gäller för själva intervjuförfarandena, där vi vid 

merparten av intervjuerna varit två vilket hjälpt oss att ställa relevanta följdfrågor. Det något ringa 

antalet respondenter, som vi dock ansett vara tillräckligt för studiens omfång, leder emellertid till att 

resultatets generaliserbarhet kan ifrågasättas. Trots detta kvarstår faktum att vi i vår studie kommer 

att få en bild av situationen såsom den ser ut för de inblandade. En bild som sedan kommer att 

presenteras genom Kvales sjunde steg i intervjustudien, rapportering, i denna uppsats (Kvale 2009). 

4.7 Urval 
 

Vi har i uppsatsarbetet gjort ett strategiskt urval, vilket innebär att forskaren själv väljer vilka som skall 

bli intervjuade utifrån ett antal kriterier. Valet av respondenter ska i kvalitativa intervjuer utgå från 

lämplighet. Vilka eller hur många respondenter som väljs ska vara lämpligt för att belysa 

forskningsfrågorna (Johannessen & Tufte 2010:84). Vårt intresse har legat i att få en bild av hur en 

viss grupp frilansjournalister ser på sidouppdrag inom pr. Syftet med uppsatsen har inte varit att 

kvantifiera denna grupp, det vill säga hur vanligt förekommande fenomenet är i praktiken.  

 

Urvalet är gjort på så sätt att respondenterna representerar en yngre grupp journalister, som enligt 

oss är extra intressanta eftersom de representerar ett generationsskifte i journalistiken. De verkar i 

och har erfarenheter av ett medielandskap som blivit allt osäkrare vad gäller anställningar och 

ekonomi. Vi har försökt få en spridning på respondenternas utbildningsbakgrund, då vi tror det är 

en parameter som kan spela in i deras intervjusvar. Ett kriterium var att de intervjuade skulle vara 

frilansjournalister, eftersom de har stor möjlighet att ha flera uppdragsgivare samtidigt. Vidare är 

respondenterna även representanter för olika typer av press: Landsorts–, storstads– och kvällspress.  



18 

4.8 Respondenterna 

 

Respondent 1 är en 29-årig man. Han är verksam som krönikör på en av Sveriges största 

dagstidningar. Samtidigt föreläser han som medierådgivare åt företag. Utbildad på Poppius. 

Respondent 2 är en 36-årig kvinna som arbetar som frilansjournalist på diverse landsortstidningar. 

Hon tar även uppdrag som kommunikatör/pr-arbetare på en intresse- och företagarorganisation. 

Utbildad på folkhögskola.  

Respondent 3 är 25 år. Han frilansar som journalist för både större och mindre dagstidningar. 

Parallellt med detta tar han pr-uppdrag som skribent och analytiker för diverse företag. Utbildad på 

folkhögskola.   

Respondent 4 är 27 år. Han har en anställning på 70 procent på radiostation som journalist. Utöver 

det har han fram till årsskiftet skrivit i kvällspress, parti- och kundtidningar. Pol. kand. i journalistik. 

Respondent 5 är 37 år. Han är frilansjournalist och skriver för det mesta i kvällstidningarna. Ibland 

skriver han för olika kundtidningar. Utbildad på folkhögskola, men säger att han lärde sig 

journalistyrket på militärens Värnpliktsnytt. 

Respondent 6 är 30 år. Hon är frilansare och har skrivit för både dags- och veckopress samt olika 

kundtidningsbolag. Tagit kvällskurs på Poppius. Fil. kand. i statsvetenskap, läser för närvarande till 

en magisterexamen i journalistik.  

5 ANALYS 
 

I följande avsnitt ämnar vi utifrån vårt insamlade intervjumaterial att utföra en analys influerad av 

hermeneutiken, där vi försöker förklara intervjupersonernas förstahandsobservation om hur de 

upplever sin situation. I enlighet med den dubbla hermeneutiken kommer förstås vår egen 

förförståelse för journalistens arbetssituation, yrkesetik och ämnets eventuellt känsliga karaktär att 

prägla vår tolkning. Därför blir det vi ägnat oss åt i vår analys en andrahandsobservation, i vilken vi 

knyter an till tidigare angränsande forskning och teoretisk ram som presenterats i teorikapitlet ovan. 

Respondenternas intervjusvar delas in i ett antal underkategorier motsvarande de ämnen som tagits 

upp under intervjuernas gång.  

 

 



19 

5.1 Varför ta sidouppdrag som inte är journalistiska? 
 

I denna del av analysstudien ville vi utforska vilka incitament som fanns till att börja med en pr-

relaterad verksamhet. De flesta visade sig vara ekonomiska men även röster som vittnade om en 

bakomliggande ideologi förekom. 

 

Bland mina kollegor som är frilans, skriver alla för kundtidningar.  

– Respondent 5 

 

Nästintill samtliga respondenter, oavsett om det rör sig om att skriva för kundtidningar eller föreläsa 

om hur man får medias uppmärksamhet, ger ungefär samma svar på frågan om hur det kom sig att 

de började ta sidouppdrag. Det handlade om att få ekonomin att gå ihop. Respondent 3 berättar om 

hur han alltid vetat att det var journalistik han velat syssla med. Idag får han emellertid 50 procent av 

sina inkomster från pr-relaterade sidouppdrag sedan hans största uppdragsgivare som 

frilansjournalist lade ner vid årsskiftet. Respondent 4 berättar även han om att han var i behov av 

extra pengar. Han började således skriva för en partitidning. Även att hålla skrivandet igång nämns 

som en anledning, om än inte den huvudsakliga. Detta talar även respondent 6 om (“Ekonomiska 

absolut, men också att skriva. Skriva snabbt, effektivt. Om harmlösa ämnen”). 

 

Dessa tre respondenter har samma ingång. Alla har jobbat som frilans en längre tid, hur många jobb 

de tar sig an styr hur mycket pengar de får in. Trots att de alla har ett granskningsideal i grunden kan 

ett pr-jobb som betalar sig vara en lättnad i en kritisk ekonomisk situation.  

 

...rent ekonomiskt så är det så att frilansarvodet inte har gått upp de senaste åren. Det försvinner 

fasta jobb. Att folk går över till pr beror på den ekonomiska situationen. 

– Respondent 5 

 

Respondent 2 håller med om att skälen till att börja med pr är ekonomiska för de flesta. Hon 

nämner att dagstidningar inte betalar avtalsenligt, det gör däremot företag och andra organisationer 

som vill ha pr-material. Hennes svar skiljer sig däremot från de övriga respondenternas så till måtto 

att hennes personliga skäl till att ta pr-relaterade sidouppdrag inte var ekonomiska, utan ideologiska 
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(“Jag mår bra av att vara lite fri och göra det jag brinner för, det jag ideologiskt känner är rätt. Då 

gör jag bäst jobb.”). 

 

Dessa vittnesmål är i allra högsta grad intressanta. Vi ser, med undantag av Respondent 2, ett tydligt 

mönster i respondenternas svar: Pengarna styr. De flesta talar om ett skakigt medielandskap där pr-

jobben blivit en nödvändighet för att få ekonomin att gå ihop. Respondenternas svar vittnar om en 

bitterhet, en majoritet av dem måste sägas kompromissa med sina journalistiska ideal. Denna bild 

målas upp om och om igen under intervjuförfarandena. Man kan tolka dessa svar genom det Kvale 

kallar teoretisk förståelse, det vill säga att använda sig av sin förförståelse för fenomenet genom att 

knyta an till vetenskapliga teorier. Habermas teorier kring hur reklamen och politiken närmar sig 

varandra är relevanta att applicera på den här typen av fenomen. Mediebranschen, vars 

existensberättigande i en majoritet av de intervjuades ögon bygger på att granska institutioner som 

staten och näringslivet, bidrar med sin profitmaximering till att sina anställda tvingas ty sig till dessa 

institutioner för att få en dräglig månadsinkomst. 

 

Jag föreläser på jobbet och sen går jag hem och gör journalistik på fritiden, utifrån att jag tjänar 

pengar på föreläsningar. 

– Respondent 1 

 

Respondent 1 berättar om hur hans föreläsningsverksamhet finansierar hans journalistverksamhet. 

Han berättar att det här är någonting hans omgivning reagerat på, att de beskyller honom för att 

syssla med “föreläsningsfinansierad journalistik”. Själv verkar han dock inte se någon problematik i 

att hålla isär sina olika verksamheter. Detta kommer vi återkomma till i avsnitt 5.2. Han ifrågasätter 

snarare den journalistiska yrkeskodexen, och menar att det är en ny tid vi har att anpassa oss till. Just 

Respondent 1:s pr-relaterade sidouppdrag handlar om att föreläsa om sociala medier, vilket 

naturligtvis är intressant i sammanhanget eftersom den typen av medier är ett förhållandevis nytt 

fenomen. Inom hans bransch är ett vanligt synsätt att inte bara politiker och journalister, utan alla 

individer kan vara med och påverka den allmänna opinionen genom kanaler som bloggar och 

twitter. Tvärtemot Habermas synsätt med andra ord, som präglades av en övertygelse om att 

medborgarna tappat sin ställning som opinionsbildare till förmån för pr-branschen. 
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5.2 Att bryta mot den journalistiska yrkeskodexen 
 

Public relations har, ironiskt nog, ett dåligt rykte bland allmänheten. Så även inom journalistkåren, 

vilket vi bland annat kommer att se i svaren nedan då våra respondenter väjer för att beskriva sin 

verksamhet som pr. Att det inte är journalistik de företar sig, verkar de dock vara överens om. 

Samtidigt anser majoriteten av de tillfrågade att den journalistiska spelregeln som behandlar detta 

spörsmål fortfarande är relevant. 

 

Man kan tänka sig att det kan vara problematiskt med dubbla yrkesroller på två sätt. Dels att man 

som journalist sätter sig i en beroendeposition till ett visst företag, organisation, myndighet eller 

parti, vilket kan ifrågasätta journalistens ställning som självständig. Det finns ett konkret 

sakförhållande som gör att journalisten möjligtvis inte gör en neutral presentation av en nyhet. Dels 

att det finns en kritisk inställning till pr i stort, en åsikt som delas med de frilansjournalister vi 

intervjuat. Att som journalist samtidigt jobba med pr kan inte sägas vara comme-il-faut, således kan 

företeelsen eventuellt även bidra till problematik på det personliga planet. Man kan som 

frilansjournalist komma att ställas inför en hel del etiska dilemman, vilket vi talar mer om i avsnitt 

5.4. 

 

Dessa två problemområden avspeglar sig i svaren på flera ställen under intervjuernas gång. Ett 

tydligt mönster som vi kommit att se i intervjusvaren är i de tillfrågades syn på pr. Samtliga 

respondenter verkar överens om att det som utmärker en pr-artikel är att den är okritisk och 

beroende, till skillnad från en journalistisk sådan. Viss skillnad mellan respondenterna finns dock i 

synen på huruvida den verksamhet de själva bedriver kan klassificeras som pr eller inte. Även om de 

tillfrågade är överens om att texterna i en kundtidning är okritiska, ser inte alla sig som skrivit för 

dessa som att de gjort ett pr-arbete. Respondenterna förefaller dock vara överens om att det inte är 

journalistik de bedrivit när de tagit den här typen av uppdrag.  

 

Jag förstår ju att när intresseorganisationen beställer grejer av mig så vill ju dom ha någonting sagt, 

såklart. 

– Respondent 2 
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En del, såsom Respondent 4, pratar om den här typen av sidouppdrag som skribentjobb (“Pr-

konsult? Skulle jag inte kalla mig. I så fall bara skribent”). Faktum är att han i själva verket ser det 

som ett misslyckande när gamla kurskamrater har gått över till pr- eller informationsbranschen. 

Trots att han själv kan tyckas ha arbetat med pr, förefaller han inte själv vilja identifiera sig med 

begreppet. Hans sätt att se på pr är präglad av den journalistiska yrkeskodexen, på pappret är de 

båda sidorna oförenliga. Det har under studiens gång blivit tydligt hur ämnet är känsligt, inte minst 

med tanke på att åtminstone ett par tillfrågade valde att inte ställa upp även om de skulle garanteras 

anonymisering. Även om de tillfrågade själva hävdat att deras skribentjobb för kundtidningar inte 

enligt deras egen definition är en sorts pr-arbete, har vi under intervjuförfarandet delgivit den 

tillfrågade vår syn på detta; det vill säga att vi anser kundtidningsjobb vara pr. Detta för att se till att 

både vi som forskare och respondenten talar om samma fenomen. Vi har alltså härigenom i vår 

tolkning försökt att tillämpa det som Gadamer kallar tillhörighetens mening. 

 

Även om de intervjuade svarade med allt annat än ett solklart ja på frågan om de ser sina 

sidouppdrag som pr-verksamhet, förefaller de vara överens om att deras texter gör avsteg från 

objektivitets- och granskningsidealet. Respondent 5 menar dock att det finns olika grader av den här 

företeelsen och att de eventuellt hänger ihop med om man har journalistbakgrund eller ej: 

 

Jag har en kompis som är journalist som blandar hej vilt. Hon skriver en och samma artikel och säljer 

den till olika tidningar jättebilligt, hon tar pr-uppdrag där hon skriver pressmeddelanden, hon 

ansvarar för några egna tidningar och sätter några egna kunder på omslaget. Men hon kommer från 

marknadssidan. Det är en sån grej jag inte skulle göra, men som hon inte har något problem med alls. 

 

Respondent 6 ser framförallt sammanhanget i vilka texterna förekommer som är betydande faktor i 

huruvida de bör klassificeras som pr eller inte: 

 

Jag vet att de texter jag skrev förekom i sammanhang där det bredvid min artikel om ekoturism skulle 

det var en annons för Volvos miljötänk. Så det var ju pr, men skulle man ta ut min text så skulle man 

inte se den och tänka “gud vilken pr-artikel”. Men i sammanhanget så absolut. 

 

Respondent 3 anser att det är viktigt att skilja på journalistik och pr, men menar att denna 

särskiljning inte är lika självklar för gemene man. Han ser inga problem med att skriva om samma 
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ämne med både en redaktionell uppdragsgivare och en pr-mässig dito. Detta liberala förhållningssätt 

kan eventuellt komma av att han aldrig varit anställd på en redaktion efter sin utbildning, och således 

med stor sannolikhet har mindre erfarenheter av diskussioner rörande etiska gränsdragningar.  

 

Jag har även gjort lite copywriterjobb och så. Jag kommer ihåg en journalistlärare jag hade som skrev 

en kritisk artikel om spel, typ poker och konsekvenser av spelande, och sen skrev hon en reklamtext 

åt en företagssajt om spel på internet. Men det kan man ju göra, om man särskiljer de här rollerna. 

– Respondent 3 

 

Meningarna om vad som egentligen är oförenligt med den journalistiska yrkeskodexen går isär. 

Respondent 1 menar att man måste börja se journalistik som ett hantverk, snarare än en identitet.  

 

Tar man tillbaka det till en tidigare generation så fanns det en identitet i journalistiken. Man gick på 

JMK och så kände man sig utvald. Jag är en av 10 000 här i Sverige som har blivit utvald att granska, 

och jag är verkligen tredje statsmakten. 

 

Utmärkande för Respondent 1 är emellertid att han bevakar samt jobbar som konsult inom en typ av 

journalistik som är starkt förknippad med internet. Detta gör honom till en del av en miljö som man 

kan tänka sig bryter med det traditionella journalistiska normtänkandet och idealen, där alla som 

skriver är journalister, även om det sker på forum som bloggar och twitter. 

 

Det tror jag man måste komma bort ifrån, att journalistik är en identitet. Det är ett hantverk som 

vissa är bättre på och vissa är sämre på. Oavsett om man kallar sig journalist eller inte. Vi har alltid 

haft personliga ställningstagande om saker. Inte ens Lena Mellin som inte ens röstar är objektiv i sin 

själ. Vi är människor liksom. Vi gör ett hantverk olika bra. 

 

Det har, under tiden vi gjort vår studie, blivit tydligt hur många av de tillfrågade drar sig från att ta 

ordet pr i sin mun. Åtminstone när det gäller att beskriva sin egen verksamhet. Men, om det nu är så 

vanligt, hur kommer det sig att det är så känsligt att prata om? Inte ens respondent 1, som bland 

annat arbetar som föreläsare, väljer att beskriva sitt yrke som pr-konsult, även om han erkänner att 

verksamheten är densamma: 
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Jag är nog ganska noggrann med det här att inte sätta mig ner och vara en pr-konsult, liksom. “Såhär 

ska ni göra”, liksom. Men det är klart att det är man ju på ett eller annat sätt ändå, därför att man 

berättar ju om principer. 

 

Varför undviker våra intervjupersoner in i det sista att kalla sig pr-konsulter? En förklaring finns 

förmodligen i pr-branschens rykte. Allmänhetens förtroende för pr-arbetare är som vi skrivit ovan 

mycket lågt. Samtidigt kan det vara känsligt att frångå gemenskapen bland journalister, framförallt 

med tanke på journalisters antipati mot pr-konsulter. 

 

En annan förklaring är att respondenterna, i form av yrkesverksamma journalister, trots sina 

sidouppdrag ändå bär med sig en bild av vad som anses vara god journalistik i form av 

objektivitetsidealet och de spelregler som Journalistförbundet satt upp. Man är van att göra en 

neutral presentation av sitt material. När man då gör avsteg från detta normtänkande, kan en metod 

för att rättfärdiga detta vara att för sig själv förringa sin pr-verksamhet. Merparten av de intervjuade 

har erfarenheter av att vara en del av en redaktion, och respondent 6 nämner, som ett exempel, att i 

de här miljöerna är idealen fortfarande levande. 

5.2.1 De journalistiska spelreglerna 

 

En stor del av vår studie har behandlat hur de intervjuade journalisterna ser på de spelregler som 

satts upp av Journalistförbundet. I vårt fall har vi tittat närmare på regeln nedan, och undersökt 

huruvida de tillfrågade anser att den fortfarande är relevant. 

 

Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån – och ingå inte avtal eller andra 

förbindelser – som kan misstänkliggöra din ställning som fri och självständig journalist. 

 

De tillfrågade var överlag bekanta med de journalistiska yrkesreglerna, även om de inte kunde dem 

ordagrant.  

 

Ute på arbetsplatser så pratas det mycket och återkopplas till dem hela tiden och det är så häftigt, det 

är så himla fint att få vara på ett ställe där man fortfarande har de här grunddiskussionerna. 

– Respondent 6.  
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Det förefaller finnas en viss koppling mellan intervjupersonernas politiska hållning och dess syn på 

spelreglernas relevans. Respondent 6 har till exempel en bakgrund som skribent för en politisk 

tidning på vänsterkanten. Tvärt emot hennes ståndpunkt menar Respondent 1 att journalistkåren 

alltid påverkas och är beroende av pr-konsulter, som i princip ger material till redaktioner. Han delar 

alltså Habermas och Horkheimer och Adornos tankar kring pr-byråernas inverkan på medierna, men 

till skillnad från dem ser han inga problem med detta beroendeförhållande, utan snarare som 

någonting bra. Man skulle kunna kategorisera hans syn på pr till den mer marknadsliberala skolan, 

som ser pr som en tillgång för demokratin. Han ser de journalistiska spelreglerna som en bra princip, 

men är kluven till dem när de följs för nitiskt. 

 

De tillfrågade var alla övervägande positivt inställda till de journalistiska spelreglerna. Undantaget 

utgjordes av Respondent 2, som ansåg dem vara något förlegade: 

 

Det är svårt om man begränsar sig till nyheter bara. Jag tror inte man överlever som frilansare då. 

 

Respondent 2 menar att de journalistiska spelreglerna blir allt svårare att följa, eftersom man som 

frilansjournalist är tvungen att anpassa sig till medias allt mer pressade ekonomiska situation, och 

således blir tvungen att vara något mer flexibel i vilka uppdrag man antar. Hon tror till och med att 

en framtida uppluckring av reglerna är ett möjligt scenario, med anledning av branschens minskning 

av fasta antällda. Respondent 2 nämner dock som tidigare nämnt även ideologiska skäl till sin 

inställning. 

 

I ljuset av Respondent 2:s övriga svar blir hennes syn på spelregeln något komplex. Hon har ett 

starkt granskningsideal och ser sig som en samvetsgrann journalist. Trots det ser hon den av oss 

diskuterade journalistiska spelregeln som något hämmande, en regel som är svår att följa. Det finns 

en dubbelhet i hennes svar, en idealistiskt och realistiskt kompott. Detta förhållningssätt till 

spelregeln må vara irrationellt, men inte särskilt svårt att förstå. En hermeneutisk tolkning av detta 

skulle kunna vara att Respodent 2:s pragmatiska syn på sina dubbla yrkesroller kan förklaras genom 

hennes syn på sig själv som kapabel att skilja på pr- och journalistrollen. Med tanke på Respondent 2 

och de andra intervjuades vittnesmål om en snäv ekonomisk situation, kan hennes svar även tolkas 

som ett försök till rättfärdigande av detta utåt sett något yrkesetiskt tvivelaktiga synsätt. 
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5.3 Reaktioner och attityder 
 

Vi behandlar i avsnittet nedan respondenternas svar på frågan om hur deras journalistiska 

uppdragsgivare ser på eventuella sidouppdrag inom pr. Generellt verkar det som om det finns ett 

visst ointresse från redaktionernas sida att ta reda på vad frilansjournalisterna gör vid sidan av. Och 

inte heller frilansarna å sin sida, med något undantag, anser sig ha någon större anledning att skylta 

med allt arbete de fakturerar för. 

 

Problematiken med att “smutsa ner sitt namn” återkommer bland intervjupersonernas svar. 

Respondent 3 nämner att han skulle kunna tänka sig att skriva anonymt för ett företag med vilkets 

affärsidé han inte sympatiserade. Att skriva pr förefaller hos Respondent 3 vara något man gör i 

skymundan, något som man inte skyltar med. Här pekar han på en aspekt som är viktig att belysa. 

Frilansjournalister är egna företagare och ingår därmed inte bara i en frilanskontext utan också i en 

entreprenörs kontext. Det handlar inte bara om hur mycket material man säljer in, utan även vart 

man säljer det och på vilka villkor; hur man syns. Vare sig man vill det eller inte blir ivrandet av det 

personliga varumärket en viktig del i yrkesverksamheten. Pr blir för Respondent 3 och en majoritet 

av det intervjuade en dold verksamhet i förhållandet till allmänheten och arbetsgivarna.  

 

Frågan är om arbetsgivarna är intresserade av respondenternas dolda sidouppdrag. Företrädare för 

redaktioner har runt om i landet, som vår e-postenkät visade, vittnar om att det helt enkelt är svårt 

att kontrollera eventuella sidouppdrag. Med respondenternas intervjusvar framträder även en bild av 

ringa ansträngningar för efterforskningar.  

 

Jag har aldrig blivit tillfrågad av någon arbetsgivare tror jag, inte heller om jag sökt sommarjobb eller 

annat. 

– Respondent 4. 

 

Ingen har någonsin frågat mig om jag har jobbat för någon annan. 

– Respondent 6. 

 

Här svarar fyra av sex tillfrågade att de när de sålt in en artikel till en tidning aldrig blivit tillfrågade 

om vilka andra uppdragsgivare de har. De två som svarar att de blivit tillfrågade eller själva varit 
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öppna med vilka de jobbar för (Respondent 1 och 2) säger att det vid en överenskommelse med 

redaktionen bara rört sig om en muntlig sådan, ingen skriftlig policy har undertecknats. Både 

Respondent 4 och 1 nämner däremot att de fått restriktioner vad gäller samarbeten med andra, 

konkurrerande redaktioner. I ljuset av detta kan man ställa sig frågan om de vattentäta skott mellan 

pr och journalistik, som de journalistiska spelreglerna propagerar för, existerar i praktiken. 

 

På frågan om varför det är så att redaktionerna inte frågar om sidouppdrag, svarar de flesta att de 

tror att det beror på att de enbart är intresserade om hur väl de behärskar skrivarhantverket, och är 

således bara nyfikna på vilken typ av journalistiska uppdrag de tagit innan. Respondent 3, vars 

erfarenheter liknar de övriga utfrågade, uttrycker det krasst: 

 

Jag tror att de förutsätter att många journalister tar sidouppdrag. 

 

Enligt Horkheimer och Adornos forskning är mediers krav på lönsamhet och effektivitet negativ för 

journalistiken. Yrkesetiken går förlorad och allt mer pr-material hamnar i tidningen. Vad intervjuerna 

visar är att medierna inte bryr sig allt för mycket om journalister tar sidouppdrag inom pr. 

Respondent 2, som vid sidan av sina journalistiska uppdrag jobbar för en intresseorganisation, har 

till och med valt att vara öppen med sina sidouppdrag inför lokaltidningen hon skriver för: 

 

När jag jobbar på [lokaltidningen] är vi ganska noga med att jag inte skriver om 

[intresseorganisationens område] och för mycket saker och frågor som [intresseorganisationen] 

driver. Det är vi ganska öppna med, eftersom de vet att jag har dem som uppdragsgivare. 

 

Hon berättar att lokaltidningsredaktionen i början inte lade så stor vikt i att hon bevakade samma 

frågor som den intresseorganisation hon jobbade för också arbetade med, en del av innehållet i 

tidningen utgjordes av rapportering om angränsande områden. Men i takt med att hon började ta 

fler uppdrag för intresseorganisationen tog hon på eget initiativ upp spörsmålet med 

lokaltidningsredaktionen, och undviker nu att skriva om den här typen av frågor. Vidare säger hon 

att ingen av de redaktioner hon skrivit för tidigare vetat om vilka andra arbetsgivare hon har.  

 

I fall av den här typen, då en journalist som arbetar för en intresseorganisation samtidigt bevakar 

frågor inom samma område för en redaktion som förväntas ägna sig åt objektiv rapportering, kan 
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man knyta an till problematiken med information subsidy; subventionerad information. I fallet med 

Respondent 2 finns anledning att anta att det finns en möjlighet att den vinklade information som 

hon genom sina sidouppdrag tar del av, skulle kunna komma att bli en del av hennes journalistiska 

arbete. Som tidigare nämnt har reportrarnas arbetssituation med åren blivit alltmer pressad, både 

arbetsstyrka och tidsmarginaler har minskat. Detta kan i förlängningen leda till att den som ämnar 

författa en artikel om ett visst ämne, tvingas förlita sig på information som tillhandahållits i form av 

till exempel ett pressmeddelande, det vill säga pr-material. 

 

Att döma av våra intervjusvar verkar det vara mycket vanligt att som frilansjournalist att skriva för 

kundtidningar, det vill säga att enligt vår definition ägna sig åt pr-verksamhet. Även om det här alltså 

förefaller vara ett vanligt fenomen, berättar Respondent 6 om hur hon diskuterat den eventuella 

problematiken med andra i branschen: 

 

Jag frågade min lärare på Poppius om han tyckte det var en dålig idé. Då sa han, att nej det är ingen 

dålig ide, men var inte med för mycket, för en del kan lägga märke till namnet och tänka ‘oj vad hon 

skriver i den här bilagan’ och sen ser de min ansökan till ett sommarjobb två dagar efter. 

 

Respondent 4 känner dock hur de journalistiska granskningsidealen fortfarande lever kvar i 

jargongen, trots att arbetsförhållandena förändrats: 

 

Åtminstone lite sådär skämtsamt sådär så brukar det liksom låta att man går över till den andra sidan. 

Men samtidigt hör man ju att när folk blir äldre så finns det en större nyfikenhet för det här. 

 

Respondent 1 hävdar däremot att företeelsen att ta pr-relaterade sidouppdrag inte är speciellt vanligt 

i hans kretsar. Å andra sidan syftar han då mer till föreläsnings- och direkt konsultverksamhet än till 

hur vanligt det är att jobba för kundtidningar.  
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5.4 Etiskt tvivelaktiga situationer 
 

I det här avsnittet har vi tittat närmare på respondenternas svar vad gäller deras erfarenheter av 

etiska dilemman som uppstått i samband med deras yrkesutövande. Vi har anledning att anta att det 

när en journalist tar sidouppdrag inom olika discipliner skulle kunna uppstå en intressekonflikt 

mellan uppdragsgivarna. Om man får betalt för att skriva om ett apoteksbolag i deras kundtidning, 

är det sedan möjligt att granska samma bolag kritiskt? Flertalet av respondenterna hävdar att de i 

samband med sina pr-uppdrag skriver om såpass harmlösa ämnen att de sällan ställs inför något 

etiskt dilemma. Genomgående verkar helt enkelt den generella inställningen till ämnet vara att man 

inte bevakar samma frågor som man gör pr för, med undantag av Respondent 1:s berättelse längre 

fram i avsnittet.  

 

Respondent 5 hamnade i en yrkesetiskt tvivelaktig situation när han skulle hjälpa en vän att 

marknadsföra en självhjälpsbok. Han medger att han fick betalt för uppdraget, men understryker att 

det handlade om att hjälpa en bekant. Han tog då kontakt med ett antal redaktörer som han kände 

och tipsade dem om att skriva om boken. Det handlade dock om en engångsföreteelse, menar han, 

eftersom han inte alls kände sig bekväm i rollen (“mina redaktörer ska veta om jag ringer som 

reporter eller som pr-killen som vill få in någonting i tidningen.”). 

 

Respondent 1 berättar om när han bjöds in som föreläsare på en partikongress. Han tvekade inför 

att ta uppdraget, men diskuterade saken med kollegor och resonerade så småningom så att han var 

inbjuden i egenskap av expert inom ett visst område. Hade han varit där i egenskap av coach hade 

det varit en annan sak, menar han. Efter stämman återvände han hem till sitt journalistuppdrag och 

skrev en text om maktkampen inom partiet. Han granskade alltså sin uppdragsgivare. Utan svårighet, 

menar Respondent 1, eftersom han i övrigt inte hade några band till partiet. Istället såg han det som 

ett personligt framsteg, att han lyckats kombinera de båda hantverken. Här finns dock anledning att 

ifrågasätta hur pass objektiv rapportering det går att göra om ett företag eller organisation man 

precis fått betalt av för att föreläsa för. Westerståhl talar som bekant om balans som ett av 

kriterierna för objektivitet; en balans som kan vara svår att uppnå om 1) vinklad information i form 

av pressmaterial som tillhandahållits under partistämman skulle kunna utgöra en stor del av 
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researcharbetet eller 2) Respondent 1 skulle känna en önskan om att arbeta för partiet i fråga igen 

och således inte vågar smutskasta det i sin artikel. 

 

Respondent 1 lägger fram förfarandet som en yrkesetiskt tvivelaktig händelse, men gör klart för oss 

att han kunnat hantera situationen. Att han svarar som han gör är egentligen inte speciellt 

märkvärdigt, om man är medveten om Respondent 1:s roll. Även om Respondent 1 lovats 

anonymisering innan intervjun, är han en förhållandevis känd krönikör på en av Sveriges största 

dagstidningar, som nu sitter och blir utfrågad av två framtida kollegor. Hade han svarat annorlunda 

ifall vi som forskare var psykokologistudenter? Eventuellt. Kommersialiseringen av medierna har 

bidragit till en ökad personifiering5; vem som skriver vad blir allt viktigare. Och har man väl gjort sig 

ett namn som journalist, vad vore då värre än att få rykte om sig som en som har svårt att hålla isär 

sina yrkesroller. 

5.5 Framtiden för frilansjournalisten - en yrkesroll i förändring? 
 

I detta avsnitt har vi ämnat utforska hur frilansjournalister tänker kring utvecklingen i ett samhälle 

där medielandskapet har förändrats med allt färre fasta anställningar och osäkrare villkor för 

frilansare. Har synen på journalistik och pr förändrats över tid? Om inte, bör den det? 

Respondenterna tycks vara överens om att gränsen mellan journalistik och pr i framtiden kommer 

att bli alltmer diffus. Anledningen till detta, menar de, är de ekonomiska förutsättningarna, men även 

redaktioners ledarstrukturer och journalistutbildningen nämns som möjliga faktorer. De flesta ser 

detta som en utveckling mot någonting sämre. 

 

Respondent 1 visar till skillnad från resten få tecken på någon oro inför framtiden. Det har i 

föregående kapitel emellertid framgått att han har en liberal syn på journalistik och pr. Han menar att 

journalistik, precis som pr, är ett hantverk och att man måste komma bort från synen på journalistik 

som en identitet. Journalisthögskolorna har enligt honom gjort att journalister blivit en grupp som 

känt sig utvalda att granska makten. Journalistiken måste omdefinieras. Det är ett hantverk som vissa 

är bättre och andra är sämre på. Han menar att en falsk dikotomi har uppstått mellan journalistik 

och pr. Värt att notera är att Respondent 1, enligt egen utsago, varit mycket framgångsrik inom sin 

                                                 
5 Strömbäck, J. & Jönsson, A. M. (2005) Nyheter i konkurrens – journalistikens kommersialisering? Ålborg: paper presenterat 
vid 17:e nordiska medieforskarkonferensen. http://www.jesperstromback.com/nyheterkonkurrens.pdf (s. 20) 
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verksamhet, där han kombinerar disciplinerna. Vi kan efter att ha läst igenom den transkriberade 

intervjun kort och gott konstatera att han med stor sannolikhet tjänat en del pengar på det här. 

Således har han ingen större anledning att kritisera rådande utveckling, utan snarare bevarandet av 

journalistikens ideal såsom de ser ut idag. 

  

Respondents 1 ifrågasättande av journalistkårens syn på sig själva som “de utvalda” står i motsats till 

Respondent 3:s uttalande om att det är ett problem att den akademiska journalist- och pr-

utbildningen står varandra såpass nära som de gör. Han understryker att utbildningen är en stark 

pådrivande kraft i utvecklingen, och är orolig över vad som kommer att hända med den yngre 

generationens inställning. Hur det i det här fallet skulle kunna vara ett problem att många journalist- 

och kommunikationsutbildningar är sammanblandade. På JMK vid Stockholms universitet läste till 

exempel både journalist- och pr-aspiranter fram till nyligen, och än idag om än färre, kurser 

tillsammans. Detta gör, menar Respondent 3, att man eventuellt inte gör någon åtskillnad mellan 

rollerna: 

 

Skolan är ju där man lär sig sitt hantverk. Om den ser ut som den gör, så är det så det kommer se ut i 

slutändan. Man lär ju folk att det ska se ut såhär, att man inte gör någon skillnad. 

 

Respondent 3:s oro över att uppluckringen av gränsen mellan pr och journalistik kan komma att bli 

institutionaliserad, är intressant eftersom den lyfter fram annat än ekonomiska faktorer som en 

förklaring till denna utveckling. I egenskap av den yngsta respondenten i urvalet får vi även anse 

hans vittnesmål förhållandevis trovärdigt, eftersom han med sannolikhet har människor i sin 

umgängeskrets som fortfarande läser någon av de här utbildningarna. 

 

Respondent 2 vittnar om att även det sammanhang inom vilket journalistiken befinner sig genomgår 

en förändring. Respondent 2 berättar att hon ser en tydlig skillnad i andel textreklam än tidigare 

(“För 20-30 år sedan var det inte aktuellt att nämna företag ens en gång”). Att samarbeten mellan 

annonsavdelningen av tidningsredaktionen blivit en realitet, vilket hon tror gjort att gränsen mellan 

journalistik och marknadsföring luckrats upp allt mer, något som hon menar även avspeglas i 

journalisternas situation. En utveckling som hon eventuellt själv är delaktig av, menar hon: 

 

Ibland känner jag att jag driver på en sådan utveckling som gör det okej att jobba för båda sidorna. 
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Alla tillfrågade är överens som att vi befinner oss mitt inne i en utveckling där journalistik och pr 

närmar sig varandra. Respondent 6 talar dessutom om ägarförhållandena som en viktig faktor: 

 

Det vi har pratat om i klassen är att man inte är chefredaktör längre. Man är publisher. De har pengar 

i bakgrunden också, det tror jag kan vara sjukt svårt. Om jag ringer DN och säger att jag har en sjukt 

bra idé om Bonnier, vad ska hon säga? 

 

En publisher är i det här fallet en kombination av vd och chefredaktör6. Och, vilket man kan läsa på 

insidan av DN: i deras fall även ansvarig utgivare. Respondent 6 menar alltså, att en chef vars 

arbetsuppgifter inte enbart omfattas av att ta beslut kring medieföretagets journalistiska verksamhet, 

utan vars roll kan översättas med utgivare, väger in ekonomiska faktorer i sitt beslutsfattande. Detta 

menar respondent 6 är ett problem, eftersom incitamenten då inte längre är journalistiska, utan 

eventuellt även kommersiella.  

6 SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

Syftet med vår uppsats har varit att ta reda på varför journalister tar sidouppdrag inom pr, hur de ser 

på sina dubbla yrkesroller, vilka konflikter som uppstår i gränslandet mellan journalistik och pr och 

hur de tillfrågade frilansjournalisterna ser på framtiden. Vi har, i linje med hermeneutisk 

forskningstradition, analyserat intervjusvaren utifrån ett antal begrepp och kritisk-teoretisk forskning 

som presenteras i teorikapitlet ovan. 

 

Vår studie visar att det är strukturella omständigheter som gör att frilansjournalister börjar ta pr-

relaterade sidouppdrag. Ekonomiska faktorer styr. Överlag tycks pr-uppdrag vara en självklar del i en 

frilansjournalistisk karriär. Där finns pengarna. Pr betalar sig, det ger ekonomisk trygghet - till 

skillnad från journalistiken. Mediebranschens förändrade ekonomiska situation återspeglas i 

frilansjournalisternas yrkessituation. Men det finns förstås avvikelser i materialet. Att man tar pr-

uppdrag av ideologiska skäl är också förekommande. Arbetar man med pr av ideologiska skäl 

förefaller det inte heller finnas någon större anledning att mörka den typen av sidouppdrag för 

                                                 
6 http://www.medievarlden.se/tema/dn-efter-regimskiftet 
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journalistiska uppdragsgivare, vilket förekommer bland de som tar uppdragen av framförallt 

ekonomiska skäl.  

 

Gränsen mellan de två yrkena journalist och pr-konsult framstår i vår studie som diffus. En 

frilansjournalist kan alltså arbeta parallellt med pr, utan att bli ifrågasatt som journalist. Trots denna 

utveckling kan man anta att mediekonsumenterna fortfarande förväntar sig en objektiv rapportering. 

Det kan helt enkelt ifrågasättas hur väl objektivitetsnormen efterlevs, vilken delvis finns till för att 

allmänheten ska ha förtroende för journalistkåren. Detta kan i slutändan leda till ett demokratiskt 

problem, då vi inte kan vara säkra på att en journalist är oberoende.  

 

Pr-verksamheten är för frilansjournalister ändå inte helt lätt, framför allt på ett etiskt plan. 

Gränslandet mellan de båda verksamheterna är diffust och häri kan det uppstå moraliska konflikter 

av olika slag. Frilansjournalister har starka journalistiska yrkesideal, som de känner att de ibland 

måste tumma på för att tjäna ihop till brödfödan. Många av de intervjuade vill enbart identifiera sig 

själva som journalister. Pr-arbetet gör de lite i skymundan. Studien har visat att det finns en ovilja 

bland frilansjournalister att kategorisera sina egna sidouppdrag som pr, eller förringa problematiken i 

just deras fall genom att framhålla sina kollegors sidouppdrag som mer marknadsföringsmässiga. 

 

Studien visar dock att de intervjuade tycker det inte är fel att ta sidouppdrag inom pr, så länge man 

kan hålla isär rollerna journalist och pr-konsult. Respondenterna ger en bild av att de dubbla 

verksamheterna de sysslar med är vanligt bland de flesta frilansjournalister. Frågan är hur enkelt det 

de facto är att hålla isär de båda rollerna, särskilt i situationer då man som oberoende journalist 

skulle behöva granska någon av sina arbetsgivare för vilka man tagit pr-uppdrag. Det är svårt att som 

journalist hålla fast vid objektivitets- och granskningsidealet så länge man är ekonomiskt beroende av 

ett annat företag eller myndighet. 

 

Synen på de journalistiska spelreglerna är överlag positiv. De intervjuade menar att de än idag är 

relevanta, och att de behövs. Motsägelsefullt, kan tyckas, men även ett tecken på en förhoppning på 

att journalistyrket fortfarande ska ha starkt förtroende hos allmänheten. Objektivitetsnormen är inte 

bara till för att vägleda journalister i sitt arbete, utan har också ett symboliskt värde för yrkeskårens 

tillförlitlighet. Vissa röster har under studiens gång dock höjts om att det vore önskvärt med en 

anpassning till dagens medielandskap. 
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Vad gäller hur omgivningen, till exempel journalistkollegor, ser på de dubbla yrkesrollerna, förefaller 

det inte som om någon höjer nämnvärt på ögonbrynen. Att ta extrauppdrag inom pr verkar inte 

direkt vara något faux pas i de tillfrågades kretsar. 

 

Redaktionerna tycks inte bry sig om de tar sidouppdrag inom pr, i vissa fall förutsätter de det till och 

med. Huruvida det rör sig om ett attitydskifte hos redaktionerna i linje med branschens utveckling i 

stort är svårt att säga, eftersom det inte bedrivits mycket forskning på ämnet. Hur som helst är detta 

anmärkningsvärt, eftersom redaktionen har en publicistisk nyckelroll i upprätthållandet av en 

oberoende rapportering. 

 

Vad gäller de tillfrågade frilansjournalisternas konkreta erfarenheter, menar de själva att de sällan står 

inför några etiska dilemman. De pr-ämnen de skriver om är i deras egna ögon så pass harmlösa, och 

ligger långt ifrån deras journalistiska bevakningsområden. På så sätt strider inte deras arbete inom pr, 

enligt dem själva, mot de journalistiska idealen. Även om de intervjuade frilansjournalisterna inte 

säger sig göra pr för samma områden som de bevakar som journalister, nämns tillfällen då dessa 

områden gått in i varandra. Sett ur ett bredare perspektiv kan detta som tidigare nämnt anses vara ett 

pressetiskt dilemma. 

 

De tillfrågade målar upp en i stort sett unison bild av framtiden: företeelsen att som frilansjournalist 

ta sidouppdrag inom pr kommer med största sannolikhet att bli allt vanligare. Kommersialiseringen 

av media och pr:s allt större inverkan på redaktionella produkter har kritiserats i årtionden. 

Utvecklingen går trots det i samma riktning. Viss skillnad finns förvisso i synen på huruvida den här 

utvecklingen är positiv eller negativ. Det finns enligt vår studie även avvikande åsikter om att det 

inte borde vara ett så tydligt motpartsförhållande mellan journalistik och pr. Här yppas en laissez 

faire-attityd till mediebranschens utveckling, man menar att den i princip är oundviklig, eftersom 

internets framfart suddat ut gränserna för vem som är journalist och inte. Man ser det som ett 

hantverk som vissa hanterar bättre än andra. Således bör det inte vara något problem att skilja sina 

journalistiska respektive pr-relaterade uppdrag åt. I anknytning till detta blir diskussionen om 

journalistyrket som en skyddad titel blir extra intressant. I dag gör internets ökade roll i vår 

mediekonsumtion alla till journalister. Eller åtminstone kapabla till att sprida journalistiska produkter 

med redskap som bloggar och twitter.  
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Vår studie visar alltså tecken på att företeelsen att som frilansjournalist ta sidouppdrag inom pr var 

både vanligare och bland de inblandade mindre problematiserad än vi tidigare trodde. Genom vårt 

resultat kan man, tillsammans med tidigare forskning som visat på allt osäkrare anställningsformer 

för journalister och minskade frilansarvoden, dra slutsatsen att det i framtiden kommer att bli 

vanligare att frilansjournalister tar sidouppdrag inom pr. Föremål för en framtida diskussion skulle 

kunna vara huruvida nuvarande utveckling kan leda till ett minskat förtroende till media hos 

allmänheten, eller möjligtvis en förändrad syn på vad mediers uppgift i samhället är. Detta eftersom 

journalisters oberoende ställning kan komma att ifrågasättas genom deras icke-journalistiska 

sidouppdrag.  

6.1 Förslag till vidare forskning 
 

Vi har genom vår studie bland annat kunnat fastställa att det finns frilansjournalister som tar 

sidouppdrag inom pr. Exakt hur vanligt detta är i siffror hade varit intressant att veta. Således hade 

det varit intressant med en kvantitativ studie, där urvalet förslagsvis skulle ske med hjälp av 

journalistförbundets frilansregister.  
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8 Bilagor 

8.1 Intervjuguide 
 
Kön: 
Yrke: 
Ålder: 
Utbildning: 
 

VAD OCH VARFÖR? 
1. Vilka tidningar skriver du för? 
2. Hur kom det sig att du började ta sidouppdrag inom pr? 
3. Hur ser du på din yrkesroll? Är du journalist även när du tar pr-uppdrag? 
4. Varför tar du sidouppdrag inom pr? 
5. Tror du att färre journalister hade tagit sidouppdrag av den här typen ifall de fick bättre 

betalt som journalister? 
 

SPELREGLERNA 
6. Hur är din syn på de journalistiska spelreglerna, i synnerhet den som lyder: Acceptera inte 

uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån – och ingå inte avtal eller andra förbindelser – som 
kan misstänkliggöra din ställning som fri och självständig journalist.? 

 
SYNEN PÅ YRKESROLLERNA: HUR FUNGERAR DET I PRAKTIKEN?  

7. Hur reagerade dina kollegor och vänner när på sina sidouppdrag? 
8. Hur vanligt är det i dina kretsar att journalister tar sidouppdrag inom pr? 
9. Vet redaktionerna du jobbar för om dina sidouppdrag? Hur ser de på det? 
10. Försöker du hålla isär dina olika yrkesroller? Hur gör du det i sånt fall? 
11. Har du i någon situation känt att du hamnat i ett etiskt dilemma med tanke på dina dubbla 

yrkesroller? 
12. Skulle du kalla dig själv pr-konsult? 

 
PR, JOURNALISTIK OCH FRAMTIDEN 

13. Hur är din syn på pr i stort? 
14. Man kan vara olika öppen för sånt här; tror du det är en generationsfråga? 
15. Hur tror du det kommer se ut i framtiden? 
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8.2 Exempel på transkriberad intervju 
 
Utdrag ur intervju med Respondent 6. 
 
[...] 
Vad sa de på [dagstidning] då när du ville sälja artiklar till dem? 
–Ingen har någonsin frågat mig om jag har jobbat för någon annan. Och vad gäller pr-uppdrag har 
jag skrivit ett pressmeddelande, det var när min Poppiuslärare ringde och frågade om jag kunde 
hjälpa hans kollega som jobbade på pr-byrå. Och sen har jag jobbat med [annonstidningsbolag] som 
gör temabilagor i [dagstidning] och [kvällstidning].  
 
[...] 
Klassade du det som ett journalistiskt jobb? 
–Nej, inte journalistiskt. Men skrivande. Man får ändå träna på effektiv kommunikation. Få tecken 
och berättande. 
Skulle du säga att det var pr enligt din egen definition? 
–Enligt min egen definition av pr: absolut. För jag vet att de texter jag skrev förekom i sammanhang 
där brevid min artikel om ekoturism skulle det var en annons för Volvos miljötänk. Så det var ju pr, 
men skulle man ta ut min text så skulle inte se den och tänka “gud vilken pr-artikel”. Men i 
sammanhanget så absolut. 
Hur skulle du själv definiera pr respektive journalistik, har du tänk någonting på det? 
–Pr är ju när man inte får ställa alla frågor. När man är: nu får jag bara berätta det positiva, the good 
side. Man får stänga av ena hjärnahalvan. Och journalistik handlar om att hitta nytt nytt nytt hela 
tiden. När jag intervjuade han som var ekologisk turistbyråägare i Jämtland, var det inte som att jag 
frågade “men hur ekologiska är ni egentligen?” utan mer “ja, men berätta mer”. Som ett exempel. 
Då fick hans röst komma till tals helt okritiserad. Och det är pr. För jag visste att det var det som de 
ville ha. 
Gör du någonting för att hålla isär de här yrkesrollerna, pr och journalistik? 
–Innan jag skrev för [annonstidningsbolag] så frågade de om det finns ämnen jag inte ville skriva 
om, och det gör det ju. Det finns verkligen ämnen som jag inte alls vill bli förknippad med. Så på så 
sätt var jag medveten om att jag var inne på ett annat territorium, arbetsplansmässigt. Men att hålla 
isär rollerna: nej. 
Tänkte du någonting på de journalistiska spelreglerna, till exempel att man inte får 
acceptera uppdrag som kan misstänliggöra din ställning som fri och oberoende journalist 
undet tiden du tog de här pr-uppdragen? 
–Nej, jag reflekterade inte över det för att jag tyckte att ämnena jag skrev om var så oskyldiga. 
Ekoturism, bra syfte, entreprenörskap, alltid spännande. Hade jag fått en entreprenör att prata med 
som var idiot och som jag tyckte höll på med någonting som var bakåtsträvande hade jag inte tyckt 
om det, men jag hade gjort det. Det hade jag. Där och då. För då var pengarna mer värt. Det är 
principen. Sen om man verkligen ska diskutera det så finns det vissa frågor som kommer upp i vissa 
tidningar, speciellt [veckotidning], de är ju vinklade på sitt sätt. Det är ju inte pr, men det är så pr att 
det blir som en egen sorts genre eller nisch. Som är superviktig och jättebra, men jag kan ibland 
känna att jag sätter mig på en stol i det sammanhanget, jag är inte ens oberoende journalist när jag är 
där. 
Är de journalistiska spelreglerna förlegade? 
–Nej. Verkligen inte. Jag vet att man diskuterar det när man läser journalistik på en akademisk nivå, 
de värnar så mycket om det inom akademin men jag vet att också ute på arbetsplatser så pratas det 
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mycket och återkopplas till dem hela tiden och det är så häftigt, det är så himla fint att få vara på ett 
ställe där man fortfarande har de här grunddiskutionerna. Inte för att det håller på att försvinna, utan 
för att de som jobbat länge med journalistik har det i sitt blod, de termerna. Och jag tycker det är 
ashärligt. Det är inte blasé, inte slentrianmässigt, utan det är sakligt, oberoende, kritisk. Det känns 
verkligen bra. Jag har haft tur där jag har varit. [Veckotidningen] är också ett sånt ställe. Men jag har 
inte varit inne på deras redaktion, utan bara frilansat för dem. Men nu när jag praktiserade på ett 
produktionsbolag som jobbar för radio så märkte jag att de här diskussionerna från klassrummet 
som man tror är förlegade är levande på arbetsplatser, det gjorde mig jätteglad. 
Vad var drivkraften med att ta de här pr-uppdragen? 
–Ekonomiska absolut, men också att skriva. Skriva snabbt, effektivt. Om harmlösa ämnen. 
 
[...] 
Är det någon i din omgivning som reagerat att du tagit pr-uppdrag? 
– Nej. Jag frågade min lärare på Poppius om han tyckte det var en dålig i det. Då sa han, att nej det 
är ingen dålig ide, men var inte med för mycket, för en del kan lägga märke till namnet och tänka “oj 
vad hon skriver i den här bilagan” och sen ser de min ansökan till ett sommarjobb två dagar efter. 
Det kan bli problematiskt. Men det var aldrig på den nivån riktigt, det var tre artiklar. En liten 
publikation som kanske hade 25 artiklar, som kommer ut veckovis. Det var aldrig att jag blev ett pr-
namn, verkligen inte. 
Frågade redaktionerna vilka tidigare uppdragsgivare du hade? 
– Ingen har någonsin frågat något. Det undrar ju såklart vem jag är, men det ingår ju i pitsch-mailet. 
“Hej, det här är min idé, den är grym. Det här har jag gjort tidigare.” Å andra sidan skulle jag aldrig 
nämna att jag skrivit artiklar för [annonstidningsbolaget], men för redaktionerna är det ganska 
ointressant, de räknar med att jag kan skriva.  
Nu är det lite skakigt medielandskap, tror du det öppnar upp för att frilansare måste ta pr-
uppdrag? 
Ja, men det är så mycket pr som är så harmlöst. Man ska vara försiktig absolut, men jag tror också 
att många journalister som inte får fast jobb lämnar det skeppet och går över till pr. Det är vanligare 
nu - att vi har fler pr-folk än journalister. Pr-branschen är större och lockar med pengar. Men bland 
journalister jag känner finns det fortfarande ett tvi för de som går över. Jag trodde det skulle vara 
mer att folk förstod, men när jag var på [radio], det var fortfarande “dom”, de skulle under inga 
omständigheter komma in i “vårt” arbete. Det vi har pratat om i klassen är att man inte är 
chefredaktör längre. Man är publisher. De har pengar i bakgrunden också, det tror jag kan vara sjukt 
svårt. Om jag ringer DN och säger att jag har en sjukt bra idé om Bonnier, vad ska hon säga? 
Förmodligen säger hon ja, för att hon är vettig. Men ja... 
Har du någon gång känt dig som en pr-konsult? 
Ja, absolut. När jag skrivit pr-arbeten har jag verkligen känt så. Jag tror att många känner att skiter 
det sig med journalistik, så, ja, då är det pr vi har. Det är det alternativet vi har. Då kommer det 
finnas anställning, det kommer finnas pengar, man kommer slappna av. Man har ett förkastligt jobb, 
men de plockar upp oss. De som jobbar med pr kommer ju iofs aldrig kunna komma tillbaka.  
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8.3 E-postenkät 
 
Följande personer har svarat på vår e-postenkät.  
 
Thomas Mattsson, chefredaktör på Expressen. 
Daniel Sandström, chefredaktör på Sydsvenskan. 
Åsa Tillberg, redaktionschef på DN. 
Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning. 
 
Nedan följer mailkonversationerna. Anledningen till att den inledande frågan rör anställda på 
redaktionerna beror på att vi i inledningsfasen av vår studie ämnade undersöka hur det såg ut för fast 
anställda journalister. Under studiens gång bytte vi dock fokus till frilansjournalister. 
 
Från:        Anna Bremer <annabremer01@gmail.com>  
Till:        asa.tillberg@dn.se,  
Datum:        2012-03-08 14:57  
Ärende:        DN:s policy i pr-frågor  
 
Hej Åsa! 
 
Jag och min kollega Leonard Goldberg läser på JMK i Stockholm och håller just nu på att skriva vår 
kandidatuppsats. Vi skriver om journalister som har en bakgrund inom eller tar sidouppdrag för 
företag inom pr-branschen, och tänkte således fråga dig ifall DN har någon policy vad gäller den här 
typen av frågor.  
 
Skulle vi i sådant fall på något sätt kunna ta del av den policyn? 
 
Vänligen, 
Anna Bremer 
 
--- 
 
Den 8 mars 2012 15:02 skrev <Asa.Tillberg@dn.se>:  
Det är väldigt enkelt: att arbeta som journalist på DN går inte att förena med PR-uppdrag. 
 
--- 
 
Från:        Anna Bremer <annabremer01@gmail.com>  
Till:        Asa.Tillberg@dn.se,  
Datum:        2012-03-08 15:09  
Ärende:        Re: Ang. DN:s policy i pr-frågor  
 

Tack för snabbt svar! Hur är det med frilansjournalister? 
 
Samt även: Om det skulle komma till er kännedom att en av era journalist tog sig an den här typen 
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av uppdrag, skulle det leda till uppsägning (eller vad skulle utfallet bli)?  
 
Finns det någon nedskriven policy? 
 
Tack för hjälpen! 
 
Vänligen, 
Anna Bremer 
 
--- 
  
2012/3/8 <Asa.Tillberg@dn.se>  
Ingen anställd journalist får ta uppdrag vid sidan av DN utan att stämma av det med mig. När det 
gäller frilansar måste man bedöma från fall till fall. Att frilansskribenter för sin försörjning ibland tar 
något mer kommersiella uppdrag, som att moderera seminarier eller skriva i företagstidningar, måste 
man ha förståelse för.  
 
Med vänlig hälsning 
Åsa Tillberg  
Redaktionschef 
 
--- 
 
Från:        Anna Bremer <annabremer01@gmail.com>  
Till:        Asa.Tillberg@dn.se,  
Datum:        2012-03-08 15:33  
Ärende:        Re: Ang. Re: Ang. DN:s policy i pr-frågor  
 
Ok! Hur är det när ni anställer: Ifall personen ifråga har en yrkesbakgrund inom pr eller 
marknadsföring, har det någon påverkan på möjligheten att jobba som reporter hos er? 
 
Vänligen, 
Anna Bremer 
 
--- 
 
Från: <Asa.Tillberg@dn.se> 
Datum: 8 mars 2012 15:36 
Ämne: Ang. Re: Ang. Re: Ang. DN:s policy i pr-frågor 
Till: Anna Bremer <annabremer01@gmail.com> 
 
Vi anställer bara journalister på redaktionen. Och det är inte svårt att rekrytera till DN. Därför är det 
osannolikt att vi skulle anställa någon direkt från PR-branschen.  
 
Med vänlig hälsning 
Åsa Tillberg  
Redaktionschef 
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*** 

Anna Bremer <annabremer01@gmail.com> 10 april 2012 14:38 
Till: thomas.mattsson@expressen.se 
 
Hej Thomas! 
Jag och min kollega Leonard Goldberg läser på JMK i Stockholm och 
håller just nu på att skriva vår kandidatuppsats. Vi skriver om 
journalister som har en bakgrund inom eller tar sidouppdrag för 
företag inom pr-branschen, och tänkte således fråga dig ifall 
Expressen har någon policy vad gäller den här typen av frågor. 
Skulle vi i sådant fall på något sätt kunna ta del av den policyn? 
Vänligen, 
Anna Bremer 
Tel. 070 4 79 56 11 
 
--- 
 
Thomas Mattsson <thomas.mattsson@expressen.se> 10 april 2012 15:12 
Till: Anna Bremer <annabremer01@gmail.com> 
 
Hej Anna, 
Vi har ingen särskild policy för PR-branschen. Jag har heller inte sett det 
behovet på Expressen. 
Våra journalister får naturligtvis inte arbeta för PR-bolag, men en del i 
uppdraget kan förstås vara att delta i evenemang som arrangeras av 
PR-bolag. Som sådana räknar jag paneler – där exempelvis jag eller 
specialreportrar debatterar för Expressen relevanta frågor – eller resor där 
nyheter presenteras. Som exempel på det senare kan man nämna 
lanseringar etc av produkter. Allt detta ska förstås ske inom ramen för 
uppdraget från Expressen, och det är arbetsledare som avgör vad som är 
lämpligt. Vi har, såvitt mig känt, inte haft några problem med dessa 
gränsdragningar och jag kan heller inte erinra mig någon kritik mot oss för 
just detta. 
Vänligen 
Thomas Mattsson 
 
--- 
 
Anna Bremer <annabremer01@gmail.com> 10 april 2012 15:17 
Till: Thomas Mattsson <thomas.mattsson@expressen.se> 
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Hej och tack för snabbt svar! 
Hur ser det ut med inköpt material från frilansare, kollar ni på 
redaktionen upp dem och deras eventuella sidouppdrag? 
Vänligen, 
Anna 
 
--- 
 
Thomas Mattsson <thomas.mattsson@expressen.se> 10 april 2012 15:20 
Till: Anna Bremer <annabremer01@gmail.com> 
 
Hej igen, 
Frilansare får inte ha sidouppdrag som kan äventyra Expressens 
trovärdighet. Dock vill jag nämna att det på nyhetsredaktionen i princip 
inte förekommer frilansare mer än några enstaka skribenter – som arbetat 
med oss länge – eller fotografer. När det gäller fotografer så är det sedan 
länge vedertaget att dessa utför uppdrag åt olika kunder. 
På våra magasin används frilansare i större utsträckning, men jag känner 
inte till någon problematik med PR-bolag. De områden som jag, av 
erfarenhet, vet man bör hålla koll på är främst res- och motorbranschen, 
här är nämligen PR-bolagen mycket aktiva. 
Vänligen 
Thomas Mattsson 
 

*** 
 
Anna Bremer <annabremer01@gmail.com> 11 maj 2012 11:02 
Till: daniel.sandstrom@sydsvenskan.se 
Hej Daniel! 
Jag och min kollega Leonard Goldberg läser på JMK i Stockholm och 
håller just nu på att skriva vår kandidatuppsats. Vi skriver om 
journalister som har en bakgrund inom eller tar sidouppdrag för 
företag inom pr-branschen, och tänkte således fråga dig ifall Sydsvenskan har 
någon policy vad gäller den här typen av frågor. 
Skulle vi i sådant fall på något sätt kunna ta del av den policyn? 
Vänligen, 
Anna Bremer 
 
--- 
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Daniel Sandström <daniel.sandstrom@sydsvenskan.se> 11 maj 2012 11:27 
Till: Anna Bremer <annabremer01@gmail.com> 
Hej, 
detta är inte en policyfråga egentligen, utan en arbetsrättslig, det vill säga att detta regleras i 
kollektivavtalet för redaktionspersonal mellan Medieföretagen och SJF, § 3 Medarbetares ställning: 
"Medarbetare får icke åtaga sig uppdrag eller bedriva verksamhet som inverkar menligt på arbetet i 
tjänsten. Om en medarbetare avser att åtaga sig uppdrag eller bisyssla av mer omfattande slag, bör 
därför samråd med företagsledningen ske". I praktiken innebär det att man inte kan ta sidouppdrag 
för 
PR-branschen, eftersom det inverkar menligt på tjänsten som journalist. Vi har ingen policy 
angående att 
anställa folk som arbetat med PR, men skulle en sådan anställning ske är det otänkbart att reportern 
omedelbart skulle skriva om områden som man har behandlat inom PR-branschen. Det krävs något 
slags 
karantän. 
Vänligen 
Daniel Sandström 
 
--- 
 
Anna Bremer <annabremer01@gmail.com> 11 maj 2012 11:33 
Till: Daniel Sandström <daniel.sandstrom@sydsvenskan.se> 
Hej och stort tack för svaret! 
Hur ser det ut för frilansare? 
Vänligen, 
Anna 
 
--- 
 
Daniel Sandström <daniel.sandstrom@sydsvenskan.se> 11 maj 2012 12:18 
Till: Anna Bremer <annabremer01@gmail.com> 
Hej, 
för frilans gäller i grunden samma regler, men det är förstås svårare att göra kollen. 
/Daniel 
 
--- 
 
Anna Bremer <annabremer01@gmail.com> 11 maj 2012 12:21 
Till: Daniel Sandström <daniel.sandstrom@sydsvenskan.se> 
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Hur är det, gör ni några större ansträngningar för att kolla upp 
eventuella sidouppdrag eller förlitar ni er på att frilansjournalisten 
som anlitas anger dessa själv i så fall? 
Återigen: tack för hjälpen. 
Vänligen, 
Anna 
 
--- 
 
Daniel Sandström <daniel.sandstrom@sydsvenskan.se> 11 maj 2012 13:39 
Till: Anna Bremer <annabremer01@gmail.com> 
Vi har som regel koll på de frilansar som vi arbetar med, vilket leder till att man ställer rätt 
följdfrågor, men 
det finns säkert fall där det är svårt att kontrollera. 
/DS 
 

*** 
 
Anna Bremer <annabremer01@gmail.com> 10 april 2012 15:01 
Till: stefan.eklund@bt.se 
Hej Stefan! 
Jag och min kollega Leonard Goldberg läser på JMK i Stockholm och 
håller just nu på att skriva vår kandidatuppsats. Vi skriver om 
journalister som har en bakgrund inom eller tar sidouppdrag för 
företag inom pr-branschen, och tänkte således fråga dig ifall BT har 
någon policy vad gäller den här typen av frågor. 
Skulle vi i sådant fall på något sätt kunna ta del av den policyn? 
Vänligen, 
Anna Bremer 
 
--- 
 
Stefan Eklund <stefan.eklund@bt.se> 11 april 2012 09:45 
Till: Anna Bremer <annabremer01@gmail.com> 
Anna, 
vi har ingen skriven policy utan bedömer fall när och om de blir aktuella. Under min tid som 
chefredaktör 
har inget sådant fall varit aktuellt men rent generellt kan man säga att våra journalister inte tillåts ta 
sidouppdrag som krockar med deras journalistiska integritet – och det gör ju uppdrag för pr-
branschen. 
hälsn 
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stefan, BT 
 
--- 
 
Anna Bremer <annabremer01@gmail.com> 16 maj 2012 16:19 
Till: Stefan Eklund <stefan.eklund@bt.se> 
Hej igen Stefan och tack för ditt svar senast! 
Hur är det med frilansjournalister, kontrollerar ni deras eventuella 
sidouppdrag när ni köper in material från dessa? 
Vänligen, 
Anna Bremer 
 
--- 
 
Stefan Eklund <stefan.eklund@bt.se> 21 maj 2012 10:08 
Till: Anna Bremer <annabremer01@gmail.com> 
Vi arbetar ju allra oftast med samma frilansjournalister under långa perioder och det finns därmed en 
ömsesidig kunskap om de gränsdragningar som är aktuella. Vid nya samarbeten där vi bedömer att 
risk 
för sidouppdrag finns ställs alltid frågan. 
/stefan 
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8.4 De journalistiska spelreglerna 
 
YRKESREGLER  
 
Journalistens integritet 
 
1. Ta inte i tjänsten emot journalistiska uppdrag av personer utanför den redaktionella ledningen 
2. Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån – och ingå inte avtal eller 
andra förbindelser – som kan misstänkliggöra din ställning som fri och självständig journalist. 
3. Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad 
publicitet. 
4. Använd inte din ställning som journalist, eller presskortet, till att utöva påtryckning för egen eller 
andras vinning eller till att skaffa privata förmåner. 
5. Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska 
förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda. 
6. Beakta journalistavtalets bestämmelse om att medarbetare inte får åläggas att skriva mot sin 
övertygelse eller utföra förödmjukande uppdrag. 
 
Anskaffning av material 
 
7. Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras 
uttalanden återges. 
8. Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Upplys den intervjuade om huruvida samtalet är 
avsett för publicering eller enbart för information. 
9. Förfalska inte intervjuer eller bilder. 
10. Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag samt vid anskaffning av bilder, särskilt i samband med 
olyckor och brott. 
11. Beakta upphovsrätten vad avser text och bild och ljud. 
12. Ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter. 
 
KÄLLA: Svenska journalistförbundets hemsida 
(http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38437&_dad=portal&_schema=portal)  


