JP3
K1 Du har nu kommit till enkätens första del som handlar om journalistiska ideal. Vi ber dig
tänka på att studien är internationell, vilket gör att några frågor kan framstå som lite märkliga
ur ett svensk perspektiv, men vara relevanta i journalistkulturer i andra delar av världen.
q1 Var vänlig och beskriv nedan kortfattat med dina egna ord vad du anser bör vara de tre
viktigaste uppgifterna för svenska journalister.
Uppgift: (a)
Uppgift: (b)
Uppgift: (c)

q2 Markera hur viktiga du anser att följande saker är för dig i ditt arbete som journalist.
Extremt
viktigt (1)

Mycket
viktigt (2)

Ganska
viktigt (3)

Lite viktigt
(4)

Inte alls
viktigt (5)

Vet ej (6)

Vara en
oberoende
observatör (a)













Rapportera
saker som de
är (b)













Ge analyser
av aktuella
samhällsfrågor
(c)













Bevaka och
granska
politiska
ledare (d)













Bevaka och
granska
näringslivet (e)













Sätta den
politiska
dagordningen
(f)













Påverka den
allmänna
opinionen (g)













Verka för
social
förändring (h)













Vara en
kritiker av
regeringen (i)













Stimulera
nationell
utveckling (j)













Förmedla en
positiv bild av
politiskt
ledarskap (k)













Stödja
regeringens
politik (l)













Ge
underhållning
och förströelse
(m)













Förmedla de
nyheter som
ger störst













publik (n)
Ge råd och
vägledning i
vardagslivet
(o)













Ge människor
den
information de
behöver för att
fatta politiska
beslut (p)













Motivera
människor till
politiskt
engagemang
(q)













Låta
människor
komma till tals
(r)













Låta publiken
delta i den
journalistiska
processen (s)













Främja
tolerans och
kulturell
mångfald (t)













q3 Följande påståenden beskriver olika förhållningssätt till journalistisk etik. Markera för varje
påstående hur väl du tycker att de stämmer.
Stämmer
helt (1)

Stämmer
delvis (2)

Vet inte (3)

Stämmer
knappast (4)

Stämmer
inte alls (5)

Journalister bör
alltid följa
professionella
etiska normer,
oavsett
situation eller
sammanhang
(a)











Vad som är
etiskt i
journalistiken
beror på
situationen (b)











Vad som är
etiskt i
journalistiken
är en fråga om
personligt
omdöme (c)











Det är
berättigat att
göra avsteg
från moraliska
principer om
mycket
speciella
omständigheter
kräver det (d)











q4 Hur ställer du dig till användandet av följande metoder, givet att du har en viktig sak att
rapportera?
Är alltid
berättigat (1)

Kan ibland vara
berättigat (2)

Kan aldrig vara
berättigat (3)

Vet ej (4)

Betala källor för
konfidentiell
information (a)









Använda
hemligstämplat
material utan
tillåtelse (b)









Utge sig för att
vara någon
annan (c)









Utöva
påtryckningar på
ovilliga källor (d)









Ta anställning
för att komma åt
“inside
information” (e)









Använda dold
kamera eller
mikrofon (f)









Rekonstruera
och dramatisera
nyheter med
hjälp av
skådespelare (g)









Publicera saker
med obekräftat
innehåll (h)









Ta emot pengar
av källor (i)









q5 Hur stort förtroende har du för följande samhällsinstitutioner?
Fullständigtförtro
ende (1)

Stortförtroe
nde (2)

Visstförtroe
nde (3)

Litetförtroe
nde (4)

Ingetförtroe
nde alls (5)

V
et
ej
(6
)

Riksdagen
(a)













Regeringen
(b)













Politiska
partier (c)













Politiker i
allmänhet
(d)













Domstolarn
a (e)













Polisen (f)













Försvaret
(g)













Fackliga
organisation
er (h)













Religiösa
ledare (i)













Nyhetsmedi
erna (j)













Bankerna
(k)













Storföretage
n (l)













Sjukvården
(m)













q6 Man brukar ibland tänka sig att människors politiska inställning kan ordnas längs en skala
från vänster till höger. Var på skalan skulle du vilja placera dig själv?
 Långt till vänster (0)
 1 (1)
 2 (2)
 3 (3)
 4 (4)
 Varken vänster eller höger (5)
 6 (6)
 7 (7)
 8 (8)
 9 (9)
 Långt till höger (10)
q8 Hur intresserad är du i allmänhet av politik?
 Mycket intresserad (1)
 Ganska intresserad (2)
 Inte särskilt intresserad (3)
 Inte alls intresserad (4)
K2 Till sist några frågor om ditt arbete.
q8 Har du någon betald sysselsättning vid sidan av ditt arbete som journalist?
 Ja (1)
 Nej (2)
q9 Är du medlem i någon branschorganisation eller förening inom området journalistik eller
kommunikation?
 Ja, nämligen: (1) ____________________
 Nej (2)
q10 Vilken av följande kategorier stämmer bäst in på ditt nuvarande anställningsförhållande?
 Heltid (1)
 Deltid (2)
 Frilans (3)
 Annat, nämligen: (4) ____________________
Answer If Vilken av följande kategorier stämmer bäst in på ditt nuv... Heltid Is Selected Or
Vilken av följande kategorier stämmer bäst in på ditt nuv... Deltid Is Selected
q11 Är du fast eller tidsbegränsat anställd?
 Fast (1)
 Tidsbegränsat (2)
Answer If Vilken av följande kategorier stämmer bäst in på ditt nuv... Frilans Is Selected
q12 Om du arbetar som frilans, för hur många redaktioner har du för närvarande uppdrag?
 Antal redaktioner: (1) ____________________
 Vet ej (2)

q13 Tack för dina svar, vi återkommer med del 2 av studien senare i höst! Har du övriga
kommentarer eller synpunkter får du gärna skriva dem här.

