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Abstrakt 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om, och i så fall hur, synen på journalistyrket skiljer 
sig åt mellan japanska journalister och journalistikstudenter. Uppsatsen undersöker även 
journalisters och journaliststudenters uppfattning om japanska mediers bevakning av 
mänskliga rättigheter. Det japanska mediesystemet är på flera sätt olikt det svenska och Japan 
kritiseras ofta för brister i sitt arbete för mänskliga rättigheter. De frågor som ställs är ”Hur 
skiljer sig japanska journaliststudenter från landets arbetande journalister i synen på: 
journalistyrket; journalistikens villkor i Japan; journalistikens roll i samhället; bevakningen av 
de mänskliga rättigheterna i Japan”.  
 
Inledningsvis presenteras dagens japanska mediesystem. Bakgrundsdelen ger en överblick 
över den japanska journalistiken framväxt. Dessutom ges en bild av situationen för de 
mänskliga rättigheterna i Japan. Den tidigare forskning jag använt mig av består av 
tankegångar och forskning kring journalistiken i relation till professionsbegreppet samt 
tidigare undersökningar av journalisters och journaliststudenters attityder till yrke och 
yrkesroll. Det empiriska materialet har samlats in genom en enkätundersökning till 69 
journaliststudenter samt 22 journalister.  
 
Resultatet av studien visar att skillnader finns mellan studenter och journalister i synen på 
journalistyrket. Studenterna tror att källor, framför allt från den politiska sfären, har stor 
påverkan på nyhetsinnehållet. Journalisterna anser istället att de själva tillsammans med 
redaktörerna på tidningarna har en hög grad av autonomi. Vidare anser studenterna att 
namnpublicering i många fall bör undvikas, journalisterna är inte alls lika restriktiva. 
Journalisterna ser inte alls det japanska pressklubbssystemet kisha kurabu som ett problem 
medan 25 procent av studenterna pekar ut kishaklubbarnas inflytande som japansk medias 
enskilt största problem. Både bland journalister och journaliststudenter anser en 
överväldigande majoritet att bevakningen av mänskliga rättigheter borde utökas.    
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Japan, journalistik, journaliststudent, yrkesroll, mänskliga rättigheter, pressklubb, 
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1. Inledning 

1.1 Japansk media idag 
Den japanska mediemarknaden domineras av fem stora nationella dagstidningar: Yomiuri 

Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, Nikkei och Sankei Shimbun. Trots att lagar 

finns för att förhindra mediekoncentration finns starka band mellan dagstidningarna och 

andra medieföretag, bland annat de kommersiella tv-kanalerna. Koncernerna som står 

bakom de fem stora dagbladen äger också varsin nationell kommersiell tv-kanal. På den 

japanska tv-marknaden finns också ett public servicebolag, Nippon Hōsō Kyōkai (NHK), 

som i likhet med Sveriges Television finansieras genom licensintäkter. Styrelsen för NHK 

utses av premiärministern. NHK:s budget måste, precis som sin svenska motsvarighet, 

godkännas av parlamentet, något många ser som problematiskt med tanke på att Japan i 

princip styrts av ett och samma parti mer än i femtio år.1

 

 

På samma sätt som de kommersiella tv-kanalerna ägs eller delägs också många andra tryckta 

publikationer av de dominerande mediekoncernerna med dagstidningar i spetsen.  

Förutom dagstidningar förekommer en mängd tabloider: veckotidningar (weeklies) och 

sporttidningar (sports newspapers) vars innehåll kan vara allt från politiska reportage, 

ekonomiska artiklar och sport till noveller och nakenbilder. Den journalistiska kvaliteten och 

objektiviteten kritiseras flitigt men det är ofta här man kan hitta de scoop och avslöjanden 

som dagspressen inte hittat eller vågat trycka.  

 
De 127 miljoner japanerna är ett medieslukande folk, framför allt vad det gäller 

dagstidningar. I snitt abonnerade varje japanskt hushåll 2007 på 1,01 dagstidning2. Trots det 

sjunker försäljningen av betalda dagstidningar i Japan precis som i många andra länder något 

för varje år3, framför allt är det många unga som väljer bort tidningen. Nedgången i 

tidningsförsäljningen har i Japan dock bara varit 3.2 procent under de senaste tio åren, 

jämfört med 15 procent i USA och knappt 10 procent i Sverige. 4

                                                 
1 Gatzen, Barabara, Public broadcasting, media ownership and democratic debate in Japan 
(

 Vikande försäljning leder 

www.openDemocracy.net, 2002) 
2 The Japan Newspaper Editors and Publishers Association (NSK) 
3 NSK:s webbsida http://www.pressnet.or.jp/english/  
4 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/10/24/AR2008102403590_pf.html samt 
Tidningsstatistik (TS: Dagspresstatistik 2008) 

http://www.opendemocracy.net/�
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/10/24/AR2008102403590_pf.html�
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ofta till minskningar i personalstyrkan men i Japan har den redaktionella personalen klarat sig 

bra, de neddragningar som gjorts har drabbat andra sektorer av verksamheten.5

 

 

73.8 procent av japanerna hade i mars 2008 tillgång till Internet i hemmet. 6 

Mediekonsumtion är den i särklass vanligaste fritidssysselsättningen, invånarna från tio år 

och uppåt ägnade 2006 i genomsnitt 2 timmar och 45 minuter per dag åt massmedia.7

 

 

De japanska läsarna litar i stor utsträckning på vad som skrivs i tidningarna, 2007 ansåg 61 

procent pressen vara en pålitlig institution, en större andel än för både sjukhus, domstolar, 

militären och skolorna8. I en undersökning från 2006 uppger 79 procent av de tillfrågade 

japanerna att dagstidningar är ett trovärdigt medium.9 Skillnaden är stor mot exempelvis 

Sverige. I 2008 års Förtroendebarometer uppger 34 procent av svenskarna att de har mycket 

eller ganska stort förtroende för dagspressen, det finns dock stora olikheter mellan 

tidningarna: DN anses pålitlig av 58 procent, Aftonbladet av bara 16 procent10

50 % att de uppfattar medierapporter som ”i hög grad riktiga”.

. De senaste 

åren har japansk media drabbats av ett antal skandaler och detta har möjligen påverkat 

publikens förtroende negativt. I en undersökning från tv-bolaget NHK från 2005 uppger  
11

 

  

I mitten av 1800-talet var tidning ett okänt begrepp för majoriteten av den japanska 

befolkningen men idag trycks ändå världens fyra största dagstidningar i den uppåtgående 

solens land. Etableringen av den moderna japanska pressen och journalistiken startade långt 

senare än motsvarigheten i Europa och Amerika. Motiven skiljde sig också åt och den 

japanska journalistiken har följt en annorlunda bana än sin västerländska motsvarighet. Än 

idag finns olikheter i hur journalistikarbetet bedrivs. Den största avvikelsen står Japans 

exkluderande pressklubbar för. De så kallade kishaklubbarna är nära på ökända i väst och 

krav på systemets avskaffande har lämnat EU-kommissionens mötesrum flera år i följd. Den 

                                                 
5 NSK:s webbsida http://www.pressnet.or.jp/english/ 
6 http://www.internetworldstats.com/asia.htm#jp 
7 “Survey of time use and leisure activities 2006”, Ministry of Internal Affairs and Communication, Japan 
8 Från Yomiuri Shimbuns webbplats: Joint survey conducted by The Yomiuri Shimbun and Gallup (2007), 
Telephone survey by RDD. 
9 Från Yomiuri Shimbuns webbplats: Video Research, Ltd. "Japan Readers & Areal Data 2006" 
10 Förtroendebarometern 2008, SOM-institutet/Gallup. 
11 Yada, Yoshikazu, “Journalism in Japan” in The Future of Journalism in the Advanced Democracies, 
eds. Anderson, Peter J and Geoff Ward (Aldershot, England: Ashgate Publishing Limited, 2007) 
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japanska journalistiken har från olika håll beskyllts för att vara tråkig, spekulativ, hänsynslös 

mot individer, undergiven mot makthavare och självcensurerande.  

 

När jag började läsa om Japan insåg jag att landets mediesystem och journalistik har många 

egenheter. Jag blev samtidigt medveten om den kritik som från riktas mot landet när det 

gäller att säkerställa mänskliga rättigheter inom områden som jämställdhet och skydd mot 

diskriminering. De frågor jag ställt i den här uppsatsen kan vara intressanta och relevanta att 

ställa i vilket land som helst. Men de, utifrån mitt perspektiv, speciella omständigheter som 

omger Japan både då det gäller medier och delar av det övriga samhället gjorde landet till en 

bra plats för den här undersökningen.   

1.2 Uppsatsens syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om, och i så fall hur, synen på journalistyrket 

skiljer sig åt mellan japanska journalister och journaliststudenter. Jag vill ta reda på varför de 

båda grupperna har valt journalistiken, vad de förväntar sig av sitt arbete, hur de ser på 

yrkesetik och arbetsvillkor samt vilken roll de anser att journalistiken bör ha i samhället. 

Utöver detta vill jag även undersöka hur dagens och morgondagens journalister ser på 

japansk medias rapportering kring mänskliga rättigheter.  

1.3 Disposition 

Inledningen är tänkt att ge en introduktion till den japanska mediemarknaden så som den ser 

ut idag samt att även förklara varför jag intresserat mig för de frågor som ställs i uppsatsen 

och varför det bör finnas ett allmänintresse för de samma. Bakgrundskapitlet som följer är 

förhållandevis lång men jag anser det vara motiverat att ge en tydlig bild av historiken bakom 

den japanska pressen eftersom den på många sätt skiljer sig från den europeiska 

motsvarigheten. Kapitlet rymmer även en presentation av de områden inom mänskliga 

rättigheterna där Japan bedöms ha brister. Under Tidigare forskning beskrivs förutsättningarna 

för att anställas som journalist i Japan samt mekanismerna bakom pressklubbssystemet, kisha 

kurabu. I samma kapitel begrundas vilka egenskaper som hör samman med journalistyrket 

och journalistiken, dessutom ges en introduktion till professionsbegreppet och mediernas 

dagordningsfunktion. Därefter kommer avsnittet Frågeställning i form av en huvudfråga 

bestående av fyra delfrågor. Metod och material följer sedan. Nästa kapitel är Resultatdelen vars 
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disposition är uppbyggd efter frågeställningarnas struktur, d v s svarar i tur och ordning på 

de fyra delfrågorna. Även den avslutande delen Slutsatser och diskussion följer detta mönster.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Den japanska pressens historia 
Redan under 1000-talet sägs det ha förekommit en typ av journalistik i Japan. Minamoto no 

Takakuni var namnet på innehavaren av ett tehus på vägen mellan Kyoto och Nara. 

Förbipasserande resenärer mottogs med stor gästfrihet men det pris gästerna betalade var att 

deras historier och konversationer i hemlighet skrevs ned av Minamoto för att senare dyka 

upp i tehusägarens journal. 

De första journalistiska publikationerna i Japan dök upp runt 1615 och var så kallade 

kawaraban: nyheter i form av illustrationer tryckta med graverade takpannor. I slutet av 1600-

talet hade takpannorna delvis bytts ut mot träblock och även text fanns att läsa på de 

rispapper som användes att trycka på. De styrande i Japan hade då hört talas om den 

västerländska pressen men såg till att den förblev en hemlighet i mer än hundra år till.12

 

 

I mitten av 1500-talet ägde Japans första kontakt med västvärlden rum. Portugisiska 

handelsmän hade via Kina fått nys om öriket och lyckads nu äntligen hitta fram. I släptåg 

hade sjömännen en uppsjö av jesuitiska missionärer, och som så många gånger tidigare 

genom historien skulle religiös övertygelse visa sig problematisk i kontakten med andra 

kulturer. Den styrande shogunen13

                                                 
12 deLange, William A History of Japanese Journalism: Japan’s Press Club as the Last Obstacle to a 
Mature Press, (Richmond: Japan Library, 1998), xvi 

 såg snart den kristna läran, med en gud mäktigare än allt 

världsligt, som ett hot mot den rådande maktbalansen och beslöt att utvisa jesuiterna. De nya 

handelsförbindelserna med väst ansågs dock för viktiga för att man skulle efterleva reglerna 

till punkt och pricka. När spanska handelsresande samt dominikan- och franciskanmunkar 

anlände till Japan 1593 tog tålamodet dock slut hos den styrande shogunen Tokugawa. 

Förföljelser inleddes av missionärer och omvända kristna och den japanska hållningen till 

väst förändrades drastiskt. 1624 utvisades alla spanjorer, tolv år senare förbjöds alla japanska 

13 Japan var under den här tiden en militärdiktatur och shogunen, den högste befälhavaren, var landets 
ledare. 
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medborgare att lämna landet och slutligen, 1639, stängdes Japan helt mot västvärlden för att 

inte öppnas igen förrän mer än tvåhundra år senare. 

  

Vid den här tiden hade de första tidningarna redan sett dagens ljus i Europa - även om det 

skulle dröja ett tag innan de nådde de stora massorna. Pressen skulle komma att bli ”både en 

orsak och ett uttryck” 14 för de omvälvningar som väntade. Upplysningen stod för dörren, 

revolutioner både på gatorna och inom tankevärlden följde. Jämfört med de sociala och 

politiska förändringar som ägde rum i väst stod tiden stilla i det feodala Japan. Här fortsatte 

Tokugawafamiljen att styra, det etablerade klassystemet15

 

 härskade alltjämt och befolkningen 

var snarare att betrakta som undersåtar än medborgare. Japan hade tidigare under långa 

perioder skakats av maktkamp och inbördeskrig och för att försäkra sig om att slippa dessa 

problem beslöt shogunatet att det var bäst att hålla folket i okunskap. Ett strängt regelverk 

skapades för kommunikation mellan människor, bara att nämna namnet Tokugawa kunde 

vara straffbart. Censorer och angivare placerades ut i alla samhällets skikt, folket måste alltid 

passa sina tungor eftersom vem som helst i hemlighet kunde jobba för de styrande. Eftersom 

samhället var mycket hierarkiskt uppbyggt och varje individ i händerna på sin överordnade 

infann sig en anda av självcensur, framför allt bland tolkar och regeringstjänstemän. För att 

slippa vara leverantör av dåliga nyheter, och kanske sluta som den skjutna budbäraren, valde 

många att snygga till informationen innan de skickade den vidare uppåt i hierarkin. Vissa 

saker ändrades, vissa nyheter fördes aldrig vidare överhuvudtaget.  

Helt hermetiskt tillslutet från resten av världen var dock inte Japan. På ön Deshima utanför 

Nagasaki tilläts holländare, vilka var protestanter och mer villiga att separera affärerna från 

religionen, och kineser att bedriva en begränsad handel. Holländarna kom också att bli ett 

titthål genom den mot omvärlden stängda dörren. Ett av japanernas villkor för att de skulle 

få stanna var att de rapporterade om vad som pågick i väst, till att börja med framför om allt 

vad portugiserna hade i kikaren. Den här informationen nådde förstås bara några få av de 

styrande, resten av befolkningen levde i okunskap om vad som pågick utanför Japan. 

                                                 
14 Schudson, Michael Discovering the News: A Social History of American Newspapers (New York: Basic 
Books, 1978), 30, citerat efter Freeman, Laurie Anne Closing the Shop (New Jersey: Princeton University 
Press, 2000), 24 
15 Samurajer var den högsta klassen och följdes av bönder, hantverkare och handelsmän. Dessutom fanns 
en femte klass, burakumin: kastlösa som ansågs orena och därför stöttes ut från samhället.  
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Under 1700-talet ökade de japanska studierna av väst då den nye shogunen Tokugawa 

Yoshimune var mycket intresserad av ämnet. Det var bland annat västerländsk medicin och 

astronomi som lockade. Under Tokugawa-eran ökade konfucianismen16

 

 sitt inflytande i 

Japan och fortfarande idag präglas samhället av den kinesiska filosofins betoning på moral, 

utbildning och ett hierarkiskt ordnat samhälle. Läskunnigheten ökade under perioden 

markant och låg på samma nivå eller högre än i europeiska länder. 

Under första halvan av 1800-talet dök skepp från Storbritannien och Frankrike upp utanför 

den japanska kusten men möttes inte av några välkomnanden. Europa och USA pressade 

shogunatet att öppna upp sina hamnar för handel med väst, men Japan vägrade alltjämt. 

Snart kunde dock Japan inte stå emot det västerländska trycket längre. 1853 hade 

amerikanska krigsfartyg tuffat in i Tokyobukten och visat upp sin överlägsna vapenstyrka. 

När de återkom året därpå med ännu fler skepp hade Japan inget val än att skriva under det 

samarbetsavtal som amerikanerna sträckte fram. Under de följande åren tecknades även 

handelsavtal, vilka knappast var särskilt förmånliga för Japan. Inom kort skapades liknande 

överenskommelser med flera europeiska länder. Den stängda dörren hade forcerats och 

Japan stod öppet för västerländska influenser, däribland dess journalistik och press. 

 

Efter öppnandet av Japan anlände en hel del utlänningar, många med engelska som 

modersmål. Från 1860 startas en hel del tidningar, från början framför allt engelskspråkiga. 

Publikationer på japanska dyker också upp under de sista åren av Tokugawas styre men de 

riktar sig till en elitpublik och inte till de stora massorna.   

 

När den första tidningen på japanska publiceras 1862 har den västerländska pressen redan 

utvecklats under tvåhundra år och flyttat fram sina positioner som social och politisk 

maktfaktor. Ett missnöje mot Japans styre hade redan slagit rot och när Tokugawa 

misslyckades med att hålla ”barbarerna” (utlänningarna) borta växte det sig ännu starkare. 

                                                 
16  Konfucianismen, från början en kinesisk filosofi, lägger stor vikt vid plikt, disciplin och hierarkiska 
relationer mellan människor på olika nivåer i samhället och familjen. Målet med konfucianismen är social 
harmoni vilken sägs infinna sig när var och en finner sig i sin plats i den sociala ordningen och uppfyller 
sina uppgifter där på bästa sätt. 
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Genom Meijirestaurationen 1866-69 förlorade shogunen sitt herravälde och kejsarens 

maktposition förstärktes. I praktiken var det dock kejsar Meijis rådgivare, samurajerna som 

genomfört den politiska kuppen, som övertog styret av landet. Kejsaren användes dock 

flitigt som en symbol för japansk kultur och tradition och hjälpte genom detta till att ena 

folket. Japan hade skrämts och kuvats av de utländska makterna och för att undvika en 

upprepning beslutades att landet måste förändras. Regeringen inledde ett omfattande arbete 

för att modernisera Japan och eftersom man insett att det fanns mycket att lära av väst reste 

en delegation till Europa och Amerika för att inspireras. När kejsare Meiji dog 1912 hade det 

japanska samhället förvandlats till en industrialiserad, kapitalistisk stat med en stark militär 

och välutbyggd infrastruktur och utbildningssystem. Japan hade blivit västvärldens jämlike. 

 

Under tiden då kampen om makten mellan Tokugawa och kejsarstyrkorna pågick var under 

en tid friheten stor att publicera politiska åsikter oavsett politisk färg, men detta skulle snart 

förändras. Vid den här tiden hade pressen inte på långa vägar slagit igenom i Japan, tvärtom 

visste de flesta vid den här tidpunkten inte ens riktigt vad en tidning var.17

 

 I väst hade 

utvecklingen av politiken och medborgarsamhället gått hand i hand med tidningens 

genomslag, i Japan blev det istället staten som introducerade mediet. När Meiji-sidan tagit 

makten insåg de nya ledarna att pressen kunde vara ett effektivt verktyg för att upplysa och 

civilisera folket, vilket ansågs nödvändigt för att skapa ett nytt, starkt Japan. Men det skulle 

ske på statens villkor. 1868 tog den tillfälliga avsaknaden av censur tvärt slut då alla tidningar 

förbjöds. Knappt ett år senare släpptes pressen fri igen men starkt tillbakahållen av de nya 

regler som i praktiken gjorde tidningarna till ett verktyg för staten och inte till granskare och 

kritiker av den samma. Efterhandscensur infördes och en licens krävdes nu för att få 

publicera material. En mer informell kontroll infördes också, där olika mekanismer 

uppmanade tidningarna till självcensur. ”Positiv guidning, rådgivning, konsultation och 

inofficiella uttalanden” användes som informella metoder för att visa utgivarna vad som 

borde tryckas och inte. Kommunikationen gick fortfarande bara i en riktning: från staten till 

folket, uppifrån och nedåt.  

Regeringen och andra högt uppsatta skyndade på pressens utveckling genom att skjuta till 

pengar till olika publikationer och även till enskilda journalister och redaktörer. Många 
                                                 
17  Freeman, Laurie Anne, Closing the Shop (New Jersey: Princeton University  Press, 2000), 25 



9 

dubbelarbetade eller hoppade mellan jobb som offentlig tjänsteman eller politiker och 

tidningsjobb. Banden mellan makten och tidningsfolket knöts allt hårdare, självcensuren 

rensade bort det mesta oönskade materialet. Men det var inte bara girighet eller lagstiftning 

som fick dåtidens tidningsmän att gå i politikernas ledband. Konfucianismen spelade också 

en viktig roll med sin betoning på lojalitet, uppförande och inte minst att sätta kollektivets 

bästa före individens. ”Det fanns helt enkelt ingen intellektuell tradition som hävdade att det 

fanns en konflikt mellan individens rättigheter och de större samhälleliga behoven”.18 Det 

fanns ett större mål att jobba mot, ett allas väl. Många av elitpersonerna i det japanska 

samhället kom från likartade bakgrunder och såg på världen med samma ögon, nu var de 

överens om att en snabb uppbyggnad och modernisering av Japan var det övergripande 

målet. Att pressens uppgift var att underlätta detta och att entusiasmera och förbereda folket 

inför det nya samhället var politiker, journalister och läsare överens om.19

 

 

Under 1870-talet växte kravet på medborgerliga rättigheter, ett budskap som också fick 

genomslag i medierna. Kampen gav resultat. 1881 meddelade kejsar Meiji att han beslutat att 

innan decenniets slut ”skänka” folket en konstitution efter västerländskt snitt, där bland 

annat införandet av ett parlament skulle ingå. Tidningsbudskapet politiserades delvis, vissa 

tidningar övergick till att bli partiorgan för nyblivna politiska partier. Men undan för undan 

skärptes också reglerna över vad som fick publiceras, vilket fick en del tidningar att anställa 

särskild personal, galjonsfigurer som bara skulle uppträda som skribent av en kritisk artikel 

och sedan sitta av ett eventuella fängelsestraff. Av ideologiska skäl, för att slippa problem 

med regeringsmakten eller kunna öka sin försäljning erkände sig fler och fler tidningar till en 

redaktionell policy som fortfarande kan spåras i japansk media, fuhen futo, det vill säga 

”opartisk och politiskt oberoende”. Ett motto som all media borde jobba efter, kan man 

tycka. I det japanska fallet blev resultatet en press som genom sin tystnad och ständiga 

neutralitet medverkade till att legitimera och konservera det allt mer imperialistiska styret av 

landet.  

 

                                                 
18 Huffman, James L Creating a Public: People and Press in Meiji Japan (Honolulu: University of Hawai’i 
Press, 1997), 33 
19 Freeman, 32 
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Pressklubbarna, kisha kurabu, den ingrediens i den japanska mediegrytan som sticker ut mest 

i förhållande till den västerländska pressen, etablerades på 1890-talet. Diet, den japanska 

riksdagen, hade just öppnat och några Tokyojournalister slog sig ihop för att kräva tillträde. 

Kravet godtogs och ett speciellt rum avsattes för reportrar i riksdagsbyggnaden, men två 

förbehåll gavs: endast nyhetsbyråer och tidningar licensierade av regeringen kunde söka 

medlemskap i klubben och till själva sammanträdena delades bara ett 20-tal biljetter ut. 

Liknande pressklubbar spreds till de många nationella och lokala institutioner och 

myndigheter. Kishaklubbarna utvecklade egna regelverk om hur rapporteringen skulle gå till 

och medlemmar som gjorde fel straffades, å andra sidan utvecklades ibland en stark 

solidaritet bland klubbens journalister.20

 

 Pressklubbarna växte i styrka och autonomi till den 

grad att tidningarna blev rädda att förlora kontrollen över sina journalister och över de 

relationer som skapats mellan reportrar och källor.  

Under 1920- och 30-talen hade Japan militariserats, nationalismen och 

stormaktsambitionerna hade stärkts och 1937 invaderade man Kina. Reglerna för vad som 

fick publiceras hade efterlevts med blandad styrka men under upptakten till Japans inträde i 

Andra världskriget 1941 förvandlades pressen till en statlig propagandaapparat som talade sig 

varm för den japanska rasens överlägsenhet och hjältemod. Genom påtvingade 

sammanslagningar förvandlades Japans över 1400 tidningar till 54 (i princip en för varje 

prefektur).21

 

 Mängden kishaklubbar inskränktes, även antalet medlemstidningar och reportrar 

på plats. Egenbestämmandet för pressklubbarna drogs in och de blev en del av den statliga 

kampanjverksamheten. Många blev av med sina arbeten när en särskild journalistlicens 

infördes - ett av kraven för att få licensen var ”förståelse för reporterns nationella uppdrag”. 

Andra världskriget slutar i katastrof för Japan och mellan 1945 och 1952 ockuperas landet av 

USA. Amerikanerna hjälper till att bygga upp det sönderbombade Japan och driver också på 

demokratiseringsprocessen22

                                                 
20 Freeman, 52 

, däribland uppbyggandet av en fri press. Ett stort mått av 

censur utövades ändå, framför allt i början av 50-talet då den amerikanska rädslan för 

21 deLange, 156 
22 USA:s motiv var inte helt igenom altruistiska utan man ville också skydda sig mot en framtida 
militarisering av Japan. Amerikanerna författade den konstitution som antogs 1947 där Japan förbjuds att 
inneha väpnade styrkor, landet har dock självförsvarsstyrkor sedan 1950-talet. Efter att Japan skickat 
trupper till Irakkriget har militärens befogenheter och uppgift tagits upp till diskussion.  
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kommunismen överskuggade allt annat. Den spirande arbetarrörelsen trycktes tillbaka och 

vänsterelement rensades ut från de japanska tidningarna.  

1952 försvinner amerikanerna men kvar finns de åter igen stärkta kisha-klubbarna. Försök 

gjordes att förvandla klubbarna till sociala sällskap utan påverkan på nyhetsinhämtandet men 

detta blev en realitet bara på papperet. Klubbarna fortsätter fram till idag att sätta sin prägel 

på det japanska medieinnehållet och på journalisternas yrkesutövning. De är också den 

största orsaken till Japans ganska dåliga placering (29) på Reportrar utan gränsers 

pressfrihetsindex 2008. Det finns dock inga lagstadgade inskränkningar i den japanska 

pressens och allmänhetens yttrandefrihet.  

2.2 Kisha kurabu – pressklubbarna 
På många ställen i världen finns pressklubbar: mötesplatser där journalister och andra med 

medieanknytning kan umgås utanför arbetsplatsen. Dessa har dock som regel inte något med 

själva arbetet, nyhetsinsamlandet, att göra. Men det har de japanska kishaklubbarna och det 

är just detta som gör dem så speciella. Inom varje politisk institution på nationell och lokal 

nivå, liksom även i en del företag, huserar en pressklubb: där det finns nyhetskällor finns det 

kishaklubbar. Åtminstone 800 klubbar finns i Japan och ungefär 12 000 journalister är 

anslutna.23

 

 

De medieföretag som är anslutna till The Japan Newspaper Editors and Publishers 

Association (NSK) kan ha journalister ackrediterade och för det mesta är det dessa och inga 

andra som släpps in på presskonferenser och har tillgång till de aktuella källorna. Journalister 

från andra japanska publikationer (veckotidningar, månadstidningar, webbmedier, med 

mera), frilansjournalister samt utländsk press är helt enkelt utestängda. Efter internationella 

påtryckningar från bland annat EU har några internationella mediejättar (Reuters, 

Bloomberg, AP) släppts in bland annat på Tokyo-börsen. Pressklubbsystemet leder för det 

första till att bara en bråkdel av reportrarna på japansk mark får tillgång till information från 

officiella källor. Ett annat orosmoment är de starka band som skapas mellan journalister och 

källor och även mellan de konkurrerande journalisterna. Reportrarna befinner sig för det 

mesta i samma byggnad som dem de är satta att bevaka och ett visst umgänge efter jobbet är 

inte ovanlig, tvärtom har reportrarna åtminstone tidigare uppmanats att skapa mer informella 

                                                 
23 Reportrar utan gränser, “Japan – Annual report 2008”. http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25654 

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25654�


12 

relationer. Förutom att stå för lokalen händer det att källan betalar pressklubbens julfest och 

telefonräkningar.  

 

Varje pressklubb har egna - formella och informella - regelverk där medlemmarnas beteende 

i samband med nyhetsinsamlande och publicering stadgas. Överenskommelser sluts ofta av 

klubbarna om vad som får skrivas om en viss fråga, och om när det är tillåtet att publicera 

material. På så vis kan alla undvika att missa en toppnyhet men ingen kan heller göra ett 

scoop. De källor som bevakas kan ibland också komma med önskemål om att ett visst 

ärende lämnas ifred till en senare tidpunkt. Pressklubben går oftast med på detta, vilket 

innebär att alla reportrar måste sluta undersöka frågan och istället invänta en stundande 

presskonferens. Möjligheten finns förstås för källan att använda detta som taktik för att få 

bort snokande reportrar från ”heta potatisar” och få tid för att lägga upp en egen strategi för 

hur en känslig fråga ska presenteras. Avtal sluts också centralt och gäller då alla klubbar och 

dess medlemmar. Det kan gälla mörkning av detaljer i ett kidnappningsfall men också att 

avstå från att skriva om kejsarfamiljens depressioner och flickvänsletande. Om en individuell 

journalist inte följer reglerna drabbas denne av sanktioner: varning, avstängning eller till och 

med uteslutning ur klubben. En vanlig kritik mot japanska dagstidningar är att det inte spelar 

någon roll vilken man köper, det står ändå samma sak i alla. Inte så konstigt kanske när de 

journalister som bevistat en presskonferens efteråt jämför anteckningar för att se att ingen 

missat något. Den självcensur som pressklubbssystemet ger är en stor faktor bakom 

likriktningen av japansk media. Det händer då och då att kishaklubbs-journalister läcker 

nyheter som de inte själva kan undersöka till veckotidningar eller att de själva skriver för 

andra medier under pseudonym. 

2.3 Mänskliga rättigheter i Japan 
1948, några år efter att Andra världskriget upphört, antog FN:s generalförsamling 

deklarationen om de mänskliga rättigheterna, en uppsättning artiklar tänkta att fungera som 

universell lag och regelbok för jordens nationer. Till de mest grundläggande elementen hör 

alla människors lika värde, rätten till ett liv i frihet, yttrandefrihet och förbud mot 

diskriminering. Inom följande områden har Japan mötts av inhemsk eller internationell kritik 

från organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter och demokrati: 
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Dödsstraffet: 2008 avrättades nio män och minst 107 personer sitter fortfarande i dödscell. 23 

dödsdomar fastställdes vilket var den hösta siffran sedan 1962.24 Avrättning sker genom 

hängning. Den dömde får besked om tidpunkten först några timmar före avrättningen. 

Anhöriga till dödsdömda liksom deras juridiska ombud meddelas först efter det att 

avrättningen verkställts. Vissa förbättringar på området har skett: sedan 2006 är det tillåtet 

för andra än släktingar att besöka de dömda. 2007 började Justitiedepartementet 

offentliggöra de avrättades namn och uppgifter om deras brott. Frågan är inte uppe på den 

politiska agendan och den debatteras sällan i medierna.25

 

 

Etnisk och social diskriminering: Den japanska konstitutionen förbjuder diskriminering till följd 

av hudfärg, religion, kön eller social status, trots detta finns flera utsatta grupper. För 

närvarande består endast 1.5% av befolkningen av personer med utländskt ursprung, de 

största etniska grupperna är koreaner, kineser, brasilianare och filippinier. Det finns en 

utbredd misstänksamhet mot utlänningar, vilka ofta stöter på hinder framför allt på bostads- 

och arbetsmarknaderna. En annan minoritet med begränsade möjligheter inom samhället är 

Japans tre miljoner burakumin, ättlingar till feodaltidens kastlösa. Det historiska namnet är 

Eta vilket betyder ungefär ”full av smuts”, detta eftersom gruppen tog hand de sysslor som 

inom buddismen ansågs orena: slakt av djur, bödelsysslan, garvning av läder och 

sophantering. Burakumin var därför utstötta ur samhället och den sociala diskrimineringen 

fortsätter än idag, bland annat är det vanligt att potentiella arbetsgivare eller svärföräldrar gör 

efterforskningar för att vara säkra på ”rätt” ursprung hos kandidaten. Två andra utsatta 

grupper är Ainu, den japanska ursprungsbefolkningen som framför allt går att hitta på öarna 

Hokkaido, Sachalin och Kurilerna, samt människor från Okinawa, ögruppen i söder.  

 

Jämställdhet: “When it comes to gender equality, Japan has no shortage of distressing figures” 

som en artikel i Japan Times uttrycker det. 26

                                                 
24 Japan – Amnesty International Report 2008 

 Runt tio procent av Japans 

parlamentsledamöter är kvinnor, samma siffror gäller andelen forskare och kvinnor på 

chefspositioner inom privata företag. Om man inte pratar om riktigt höga tjänster, då är 

25 Rapport från Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Japan 2007 
26 Otake, Tomoko, “The Sky’s the Limit: Japan’s gender inequality puts it to shame in world rankings”. The 
Japan Times, Sunday, Feb. 24, 2008 
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siffrorna för kvinnlig representation ännu lägre.27 Kvinnors löner är i genomsnitt 51 % av 

mäns. Endast tre av tio kvinnor fortsätter jobba efter att ha skaffat barn, det finns ännu 

mycket få samhällsincitament för att kvinnor ska kombinera familj och karriär och för att 

män ska ta ansvar för barnuppfostran och hushållsarbete.28 Sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen är ett utbrett problem, så även våld och våldtäkt mot kvinnor i hemmet, brott 

som sällan anmäls på grund av skam och kulturellt tryck. En fråga som debatterats i de 

japanska medierna under 2000-talet är hanteringen av ”comfort women”, sexslavar som hölls 

av den japanska militären innan och under andra världskriget. Upp emot 200 000 asiatiska 

och europeiska kvinnor kidnappades och tvingades utföra sexuella tjänster under ohyggliga 

förhållanden vid fronten. Trots att frågan sedan krigsslutet varit känd i vida kretsar har ingen 

ställts till svars juridiskt. Sedan 1993 har Japans premiärministrar bett offren om ursäkt men 

ingen ursäkt har lämnats av parlamentet. Något statligt skadestånd har inte heller betalats ut 

och behandlingen av ”comfort women” fördömdes 2007 av Europaparlamentet. I dagens 

Japan är prostitution utbrett och trafficking är ett omfattande problem. Japan fungerar både 

som mottagarland och transitland för offer för människohandel och kritiseras ofta 

internationellt för bristande insatser för att förbättra situationen.29

 

 

En nästan lite lustig parantes i diskussionen om jämställdhet är lagparagrafen Civic Code 

Article 733, som föreskriver att den kvinna som vill gifta om sig måste vänta sex månader 

efter att det förra äktenskapet upplösts. Det samma gäller inte män som kan skilja sig och gå 

uppför kyrkgången igen samma eftermiddag. Skillnaden i synen på män och kvinnor 

uppenbarar sig på olika sätt och har fortfarande stort genomslag i det japanska samhället. 

 

Politisk situation: Sedan slutet av andra världskriget har Japan varit en konstitutionell monarki 

med parlamentariskt styre. Det Liberaldemokratiska partiet (LDP) har regerat, ensamma eller 

i koalition, utan avbrott sedan 1955 förutom en period på tio månader 1993. Det stormat 

rejält runt LDP genom åren till följd av skandaler, pampfasoner och korruption men 

väljarstödet har bestått. Partiet regerade när den japanska ekonomin byggdes upp och har för 

många blivit en symbol för välstånd och trygghet. Alliansen med USA har också gett 

                                                 
27 United Nations Development Program's Gender Empowerment Measure (GEM), 2007/2008 
28 United Nations Human Rights Committee Concluding observations of the Human Rights Committee: 
Japan 
29 Rapport från Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Japan 2007 
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stabilitet i utrikespolitiken, särskilt under det kalla kriget.30

 

 Att ett parti haft makten så länge 

är utan motstycke bland de länder som räknas som demokratier och just därför ifrågasätts 

ofta den japanska demokratins verkliga vitalitet och utveckling.     

Om punkterna ovan rör journalistikens möjligheter till påverkan så är den andra 

infallsvinkeln mediernas egna övertramp, där journalistiken är förövaren som kränker rättigheter. 

De japanska medierna är mycket flitiga när det gäller namnpublicering av brottslingar. Eller 

rättare sagt misstänkta brottslingar, det räcker ofta med att bli anhållen för att få figurera 

med namn, bild och bakgrund i både tidningar och tv. Det behöver inte röra sig om några 

allvarliga brott, mindre förseelser kan räcka för att ”hängas ut” i medierna. Vanligt är också 

att de misstänkta brottslingarnas föräldrar söks upp och att de i pressen ber om ursäkt för 

sina barn. Medieuppmärksamheten kring en misstänkt brottsling kan ofta leda till social 

stigmatisering av denne och dennes familj. Även brottsoffer dyker upp i tidningen med 

personuppgifter och foto, det kan förekomma att journalister campar utanför släktingarna till 

ett mördat barn för att få en kommentar. Japanska journalister är å sin sida istället ofta 

anonyma, bylines är ovanliga under artikeltexterna.  

 

Medierna måste snart anpassa sig till det jurysystem som införs i japanska domstolar under 

2009. Brottslingar åtalade för grövre brott kommer i framtiden att få sin skuld prövad av en 

jury bestående av en kombination av lekmän och domare. Det blir då nödvändigt att 

förhindra att jurymedlemmar påverkas av medierapporteringen kring det aktuella målet. 

Förhoppningar finns om att det nya systemet ska öka insynen i det japanska rättsväsendet, 

vars domstolar har en andel fällande domar på 99.8 procent.      

   

3. Tidigare forskning 

3.1 Vägen till journalistiken 
För att bli anställd som journalist på ett japanskt medieföretag gäller det att göra bra ifrån sig 

vid ett antagningsprov och en intervju. Konkurrensen är stenhård, dagstidningen Asahi 

Shimbun har exempelvis varje år 300-400 sökande på varje ny tjänst.31

                                                 
30 Ekholm, Thomas och Ingemar Ottosson, Japans historia (Lund: Historiska media, 2007) 

  Att den sökande har 

31 Kenichi Asano, “Media Critic: Kenichi Asano”, intervju av Stewart Wachs, Kyoto Journal, nr 46, 2000 
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en journalistutbildning behöver inte vara en merit. Tvärtom menar många med insyn i den 

japanska medievärlden, företagen föredrar ofta att själva utbilda sina journalister.32

Det finns en hel del kurser att läsa inom journalistik och kommunikation inom den japanska 

universitetsvärlden, men helgjutna yrkesförberedande journalistutbildningar är en bristvara. 

2004 erbjöd 199 japanska universitet kurser med anknytning till masskommunikation, men 

bara 21 av dessa behandlade etik vilket ändå betyder en tredubbling under de senaste tio 

åren

 Smäller 

högt gör däremot en examen i valfritt ämne från ett av Japans prestigeuniversitet. Att ha 

studerat på ”rätt” lärosäte är mycket viktigt för att ta sig dit man vill på den japanska 

karriärstegen, oavsett bransch. Många journalister har därför liknande eller identisk 

utbildningsbakgrund som de elitkällor de stöter på i arbetet.  

33. Waseda University, ett av Tokyo och Japans mest ansedda universitet, öppnade 2007 

den, enligt egen utsago, första japanska institutionen endast inriktad på journalistik. Här ges 

en tvåårig ”graduate course” till en klass med studenter som uppnått kandidatexamen (i ett 

annat ämne än journalistik) samt yrkesverksamma journalister. I institutionens presentation 

sägs bland annat att det ”finns en ökande insikt, om än senkommen, att det japanska 

universitetssystemet bör ta ansvar för journalistutbildning”34. Hur utbredd den insikten är, är 

svårt att säga, liksom om de japanska medieföretagen kommit fram till samma slutsats. Enligt 

Kenichi Asano, professor i journalistik på Doshisha University, är det inte ens en procent av 

dem som gör nyhetsorganisationernas antagningsprov som har tidigare erfarenhet av 

journalistik. De som sedan anställs har ofta ingen tidigare erfarenhet av att jobba, vare sig 

inom media eller inom något annat fält. Det är mycket ovanligt att japanska studenter tar 

sabbatsår eller återkommer till studierna efter att ha jobbat en tid, skolåren bockas av ett 

efter ett utan uppehåll. De nyanställda har i början av karriären troligen begränsad förståelse 

för sitt yrke men sätts ändå ofta på tuffa jobb som att bevaka politiska partier, 

regeringsministerier och brottslighet.35

                                                 
32 Hiroshi Fujita, citat från JIMPOREN (The Liaison Committee on Human Rights and Mass Media 
Conduct): Mission Statement   http://www.jca.apc.org/~jimporen/mission04.html 

 Kastade direkt in i hetluften bland medievana 

befattningshavare, ofta dubbelt så gamla som de själva, är det lätt att misstänka att en viss 

miljöpåverkan kan drabba journalisterna. Ofta blir nybörjare placerade i städer långt 

33 Tsukamoto, Seijiro “Social Responsibility Theory and the Study of Journalism Ethics in Japan.” Journal 
of Mass Media Ethics, 21(1), 55-69, (2006) 
34Waseda University Institute for Journalism Education, http://www.j-freedom.org/2007/05/english-w.html 
35 Nomura, Takehiko ”The Press in Japan.” i The Mission: Journalism, Ethics and the World, red. Atkins, 
Joseph B (Ames, Iowa: Iowa State University Press, 2002) 
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hemifrån där de får arbeta sina första år inom yrket men de får i alla fall en hög lön att trösta 

sig med.  

 

3.2 Vad är en journalist? 
Verksamheten journalistik är ständigt under påverkan av sociala och teknologiska 

förändringar och som en konsekvens av detta varierar och förändras journalistikens innehåll 

över tid och geografiskt.36

3.3 Professionsbegreppet 

 När man försöker fylla ordet journalist med (rätt) mening 

uppenbarar sig svårigheter på flera nivåer och lämnar efter sig en mängd frågetecken. Vilka 

arbetsuppgifter ska man ha för att räknas som journalist, måste de vara redaktionella eller 

räknas även tekniker och de på marknadsavdelningen? Vilken typ av innehåll ska man ägna 

sig åt: nyheter, underhållning, kan man till och med jobba med reklam? Vilka publikationer 

kommer på fråga: morgontidningar, amatörradio, bloggar, företagstidningar, fanzines? Måste 

journalistik ens publiceras för att vara journalistik? Objektivitet eller subjektivitet? Vilken roll 

spelar sanningsbegreppet? Kanske är det omöjligt att skapa vattentäta definitioner av 

journalistik och journalist, åtminstone att göra dem okänsliga för historiens och 

utvecklingens gång. En viss begreppsrelativism får man nog acceptera men hjälp till 

avgränsningar kan man få genom att vända sig till professionsforskning. 

Det är inte alldeles självklart vilka kriterier som bör vara uppfyllda för att ett yrke ska anses 

vara en profession, d v s ett expertyrke där vissa krav ställs på utövarna och organisationen 

runt dessa. Advokat- och läkarskråna är typiska professioner. Mellan dessa och 

journalistyrket finns en stor skillnad, nämligen att de första två kräver certifiering av sina 

praktiserande. Hög formell utbildning och någon typ av legitimering är ett krav som gör att 

journalistiken inte helt och hållet kan räknas som en profession. Många andra kriterier 

uppfylls dock, helt eller delvis. I Yrke på glid presenterar Gunnar Nygren den amerikanska 

professionsforskningens fyra kännetecken på när ett yrke är att betrakta som en profession: 

kunskapsmonopol, autonomi över sitt arbete, gemensam etik och yrkesregler samt särskilda 

yrkesorganisationer. Ett annat nödvändigt element i Nygrens modell är altruism, att jobba för ett 

                                                 
36 Splichal, Slavko & Sparks, Colin Journalists for the 21st Century: tendencies of professionalization 
among first-year journalism students in 22 countries (Norwood, N.J: Ablex Pub, 1994), 20 
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större väl än endast den egna vinningen. Följande kan sägas om de fem kriterierna i relation 

till japansk journalistik och media: 

Kunskapsmonopol: Att det i en demokrati står alla fritt att uttrycka åsikter gör 

kunskapsmonopolet till en omöjlighet när det gäller journalistiken. En journalistlegitimation 

som ger några få med specialkompetens rätt att publicera åsikter är svårare att tänka sig än 

den läkarcertifiering som förbjuder den medicinintresserade att sätta upp en egen praktik i 

vardagsrummet. Men visst råder ändå en viss utestängning inom journalistiken, i Sverige 

krävs i allt högre grad en journalistutbildning för att få en anställning. I Japan är det än så 

länge ovanligt med journalistutbildningar men här är det istället en examen från ett 

elituniversitet som krävs för att släppas in på journalistbanan. Möjligheterna för utomstående 

att agera som journalist utan att för den sakens skull vara anställd av ett medieföretag har 

förstås ökat avsevärt genom Internets genomslag och utveckling. Störst genomslag får man 

dock fortfarande genom de traditionella kanalerna, både i Sverige och i Japan.    

Autonomi: Autonomin gäller journalistiken både på system- och individnivå. En press helt 

fristående från alla samhällets individer och organisationer är en omöjlighet men det är hitåt 

journalistiken bör sträva om den vill närma sig en status som profession. Att fatta egna 

beslut i det dagliga arbetet är på ett sätt en självklarhet för journalisten, det är hon som 

bestämmer de exakta formuleringarna eller som ändrar kameravinkeln lite åt höger. Men 

omgivande faktorer påverkar arbetet och enligt forskningen är den individuella autonomin 

ganska liten.37

Gemensam etik och yrkesregler: Svenska journalister förväntas rätta sig efter Journalistförbundets 

regler för hur mediernas och journalistikens trovärdighet och integritet skyddas. Regelverket 

är allmänt accepterat men övertramp sker förstås då och då, anmälningar kan då lämnas till 

Pressombudsmannen som i sin tur kan lämna ärendet vidare till Pressens Opinionsnämnd. I 

Japan finns ännu inga konkreta riktlinjer för hur pressen ska bete sig gentemot källor och 

allmänheten. Diskussioner pågår om att skapa ett ombudsmannasystem av svensk modell 

men tidningarna är motsträviga. Idag har många medieföretag egna kommittéer för att 

kvalitetssäkra innehållet men dessa är framför allt en del av företaget, inte oberoende 

 I Japan omarbetas många texter av överordnade på redaktionen innan 

publicering och innanför pressklubbarnas väggar verkar inskränkningarna i den enskilde 

journalistens beslutandemöjligheter vara avsevärda.  

                                                 
37 Nygren, Gunnar, Yrke på glid: om journalistrollens de-professionalisering, (Stockholm: Sim(o),  
2008), s19 
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”läsarombudsmän”. Pressorganisationen The Japan Newspaper Editors and Publishers 

Association (NSK) har sedan länge etiska föreskrifter för sina medlemmar, The Canon of 

Journalism, men dessa är vagt formulerade. 

Yrkesorganisationer: I NSK samlas representanter från de tidningsföretag som är stora nog för 

att kunna bli medlemmar av organisationen i kommittéer för att diskutera aktuella 

mediefrågor. Fackförbund är i Japan inte organiserade efter yrkesgrupp utan varje företag har 

istället en egen fackförening. Shimbun Roren (Japan Federation of Newspaper Workers) är 

en paraplyorganisation för tidningarnas fackförbund och dess 30 000 medlemmar.      

Altruism: Journalistiken har två funktioner av mycket stort värde för demokratin: att 

informera allmänheten och att granska makthavare. I vilken omfattning en eller båda eller 

ens någon av dessa två funktioner dominerar nyhetstillverkningen skiljer sig från land till 

land. Men att journalistiken har ett samhällssyfte att fylla har branschen, allmänheten och 

filosoferna varit överens om sedan tryckpressarna sattes igång i England på 1700-talet. Om 

pressen ska spela rollen av oberoende tredje statsmakt eller vara ett språkrör för staten har 

olika politiska system haft olika uppfattningar om. Hur den enskilde journalisten uppfattar 

sitt yrke och sin yrkesroll är också det beroende av den politiska, sociala, kulturella, tekniska 

och ekonomiska kontexten. Det samma gäller de krav och förväntningar som allmänheten 

och makthavarna ställer på journalistiken. Relationen mellan medier, marknad och stat ser 

även den olika ut i olika sammanhang. En nyckelfras inom åtminstone västerländsk 

medieforskning är att det journalistiska innehållet bör vara sant och relevant för att på bästa sätt 

ge allmänheten den information den behöver för att fatta beslut i samhällsfrågor och 

samtidigt bevara människors förtroende för medierna. 

3.4 Dagordningsfunktionen 
Teorin om mediernas dagordningsfunktion grundas i föreställningen om att verkligheten är 

alltför ”obegränsad och mångfacetterad för att människor själva ska kunna skapa en 

sammanhållen bild av den”. Orden är Jesper Strömbäcks och i sin ”Den medialiserade 

demokratin” beskriver han hur vi därför vänder oss till medierna för att få ”ledtrådar” om 

vilka samhällsfrågor som är betydelsefulla och som vi därför bör skapa oss en åsikt kring. 

Genom att ge vissa ämnen mer uppmärksamhet än andra guidar medierna oss till de frågor 

som redan finns på mediernas dagordning. Får en fråga mycket publicitet börjar människor 

tycka att den är viktig och den hamnar kanske även på politikernas dagordning. Ur ett 
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demokratiperspektiv kan det te sig märkligt att medierna ska styra vilka frågor som ska 

hamna på medborgarnas dagordning, istället borde väl medierna avspegla medborgarnas 

åsikter? Men kanske har medierna blivit en nödvändighet, vi klarar inte av att på egen hand 

skaffa oss en självständig uppfattning, världen är för stor och komplex och dessutom är det i 

det närmaste omöjligt att fly mediebruset. Medborgarna har blivit beroende av att medierna 

tillhandahåller dagordningen och det vi nu måste sträva efter är att den dagordning som 

levereras är relevant och angelägen.38

 

  

Med stöd av teorin kring dagordningsfunktionen är min utgångspunkt alltså följande: skriver 

medierna om tulpaner, alkoholmissbruk eller dödsstraffets eventuella avskaffande så 

kommer dessa ämnen - i högre utsträckning än tidigare - att bedömas som viktiga och 

intressanta, och därför diskuteras mellan människor och bland politiker. Detta gör det i sin 

tur mer troligt att förändringar (förbättringar) kan ske inom de berörda områdena. Den kritik 

som riktas mot Japans angående sviktande mänskliga rättigheter gör det högst befogat att 

fråga sig hur stor medieuppmärksamhet som ägnas dessa frågor. Finns frågor som rasism 

och jämställdhet på de japanska mediernas dagordning? Den här uppsatsen riktar in sig på att 

undersöka i vilken grad japanska journalister och journaliststudenter upplever att så är fallet. 

Hur stora möjligheterna är för just dessa två grupper att påverka medieinnehållet är långt 

ifrån självklart utan en fråga som även den diskuteras i uppsatsen.      

4. Frågeställning 
 
 Hur skiljer sig japanska journaliststudenter från landets arbetande journalister i synen 

på: 

– journalistyrket? 

– journalistikens villkor i Japan? 

– journalistikens roll i samhället? 

– bevakningen av de mänskliga rättigheterna i Japan? 

 

                                                 
38 Strömbäck, Jesper, Den medialiserade demokratin: Om journalistikens ideal, verklighet och makt 
(Stockholm: SNS förlag, 2004), 30-37  
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5. Metod och material 
Att skriva uppsats i och om ett annat land har varit intressant men också inneburit vissa 

problem som inte hade dykt upp på hemmaplan. Språket har förstås varit ett av de större 

bekymren eftersom mina kunskaper i japanska är absolut obefintliga. Japanernas 

engelskkunskaper är överlag mycket dåliga jämfört med Sverige och även jämfört med 

andra asiatiska länder. För att få fram den information jag ville från studenter och 

journalister såg jag två möjliga tillvägagångssätt: personliga intervjuer eller en 

enkätundersökning. I båda fallen skulle jag vara beroende av översättning eller tolk vid 

vissa tillfällen. Visst skulle det ha varit möjligt att hitta ett, litet antal japanska 

journalister och studenter med tillräckligt bra engelska för att genomföra intervjuerna 

men att bara välja ut respondenter från en grupp med språkkunskaper högt över 

genomsnittet skulle förstås försämra representativiteten. Båda metoderna, intervjuer och 

enkät, hade varit genomförbara och gett intressanta svar, av något olika natur. Jag valde 

det senare alternativet till stor del för att slippa vara beroende av en översättare vid fler än 

ett fåtal tillfällen. 

 

Ett frågeformulär kan byggas på öppna eller slutna frågor. Jag valde en kombination av 

dessa. De slutna frågorna med förutbestämda svarsalternativ har dock ofta en ”nödutgång”, 

en ruta döpt till ”övrigt” där respondenten också ges möjlighet att precisera sitt svar. Antalet 

öppna frågor hölls ned, mycket av praktiska skäl eftersom det i efterhand skulle bli 

nödvändigt att översätta svaren på dessa från japanska till svenska. Men till en fråga som 

”Har du någon journalistisk förebild, i så fall vem och varför?” är det förstås omöjligt att 

sätta ut svarsalternativ. En positiv aspekt med att ha en blandning av olika typer av frågor är 

att det också gör frågeformuläret roligare att fylla i. Det blir lätt monotont och långtråkigt 

om sida upp och sida ner ser likadan ut, i värsta fall börjar respondenten fylla i 

slentrianmässiga svar eller hoppa över delar för att bli färdig snabbt. Jag undvek i möjligaste 

mån att sätta ut alternativet ”jag vet inte”, då jag ville att respondenterna skulle tänka efter 

och bilda sig en uppfattning om de inte redan hade en färdig sådan.  

 

Jag har i utformandet av enkäten använt mig av Slavko Splichal och Colin Sparks 

Journalists for the 21st Century (1994), en undersökning av journaliststudenter från 22 
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länder, där även japanska studenter deltog. Lika mycket inspiration har hämtats från 

JMG:s (Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet) 

Den svenska journalistkåren med Kent Asp som redaktör. Jag gör inte några direkta 

jämförelser mellan resultaten från dessa undersökningar och mina egna utan nöjer mig 

med att använda deras teoretiska tankegångar och frågeformuleringar. Merparten av de 

frågor jag byggt enkäten på är lånade från ovanstående, vissa är dock något omarbetade 

för att bättre spegla japanska förhållanden. Jag använde mig av bägge undersökningarna 

samt egenformulerade frågor då jag ansåg att en kombination var det bästa sättet för att 

kunna svara på den här uppsatsens frågeställningar. 

 

5.1 Urval och genomförande 
Efter att ha filat på de utvalda frågorna för att anpassa vissa av dem till japanska förhållanden 

samt formulerat några egna fick jag enkätundersökningen översatt till japanska. För att vara 

säker på att översättningen överensstämde med det jag ville uttrycka bad jag sedan ett antal 

personer titta igenom den. Ett fåtal saker ändrades, det gällde framför allt några 

mediespecifika uttryck. Det är förstås av största vikt att frågorna är perfekt formulerade när 

formuläret delas ut, det finns inga marginaler att ändra något i efterhand om det finns 

oklarheter.   

5.2 Resultatens giltighet 
Både vad det gäller studenter och journalister har jag varit begränsad i urvalet eftersom det 

varit svårt att få tillgång till respondenter. De 69 studenterna kommer från två japanska 

universitet, Doshisha University i Kyoto och Sophia University i Tokyo. Alla elever studerar 

journalistikkurser på undergraduate-nivå, vilket i Sverige motsvaras av studier upp till 

kandidatexamen, och har uppgett intresse av att i framtiden arbeta som journalister.39

                                                 
39 Vid ett av universiteten delades enkäten bara ut till dem som sade sig vara intresserade av att jobba som 
journalister. Vid det andra universitetet var det sex av studenterna som fyllt i enkäten men sedan i den 
samma uppgett att de inte såg en framtid inom journalistiken. Dessa plockades bort och ingår inte i de 72 
ovan nämnda. 

 

Enkäten har delats ut och samlats in av klassernas lärare. När det gäller flertalet av 

journalisterna har de fått frågeformuläret skickat till sig via e-post från någon av sina 

överordnade på sina arbetsplatser, d v s de stora japanska dagstidningarna. Jag fick hjälp av 

The Japan Newspaper Editors and Publishers Association (NSK) som skickade en förfrågan 



23 

till några av sina medlemsorganisationer (dagstidningar) att medverka i undersökningen. Hur 

urvalet på respektive tidning gått till vet jag inte, vilket betyder att representativiteten kan 

ifrågasättas. Till exempel är bara två, av sammanlagt 22, av respondenterna kvinnor. En siffra 

som i och för sig stämmer bra överens med den totala representationen av kvinnor på de 

japanska redaktionerna, cirka tio procent. Journalisterna har skickat de ifyllda enkäterna 

direkt till mig, via e-post, de har alltså inte gått vägen förbi någon överordnad eller kollega. 

Troligen har alla som fått enkäten skickad till sig svarat, möjligen har de uppfattats det som 

en order att besvara den då den distribuerats av en överordnad. Jag ser inga skäl till att tvivla 

på att svaren speglar respondenternas åsikter. 

 

Gruppen av undersökta journaliststudenter (”studenterna”) består av sammanlagt 69 

personer från två olika universitet. Medelåldern är strax över 21 år. Hela 68 % är kvinnor 

vilket ger en helt annan könsuppdelning än den som råder på den framtida arbetsmarknaden. 

De yrkesverksamma journalisterna (”journalisterna”) är 22 till antalet med en medelålder på 

knappt 37 år, den yngsta svarande var 26 och den äldste 50. Endast två av de svarande är 

kvinnor. 

Eftersom urvalet varit begränsat och respondenterna är mycket få till antalet kan resultatet 

förstås inte sägas vara representativt för alla Japans journaliststudenter eller landets samlade 

journalistkår. Men då den här typen av studier verkar vara mycket ovanliga, om inte icke-

existerande, kan undersökningen ändå peka ut några möjliga skillnader eller mönster och 

därigenom väcka intresse för vidare forskning med ett mer omfattande underlag.    

6. Resultat 
Enkätundersökningens resultat redovisas i fyra avsnitt som motsvarar studiens frågor. Några 

av resultaten beskrivs och kommenteras bara i den löpande texten men många har även 

illustrerats med tabeller. Anknytning till bakgrund och tidigare forskning följer i det 

avslutande kapitlet Slutsatser och diskussion. 

 

I de fall jämförande referenser görs till en svensk journalistundersökning rör det sig om 

tidigare nämnda Kent Asps Den svenska journalistkåren. I resultatdelens tabeller förekommer 

ibland förkortningarna s, j, ks och ms vilka står för studenter, journalister, kvinnliga 

studenter respektive manliga studenter. Resultaten på de frågor jag anser vara intressantast ur 
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ett genusperspektiv redovisas separat för kvinnliga och manliga studenter. De fullständiga 

enkätformulären finns att läsa i bilagorna 1 och 2.  

 
6.1 Journalistyrket 
Varför journalist? 

Varför vill människor jobba som journalister? Det kan självklart finnas flera skäl att välja ett 

speciellt yrke, respondenterna var därför fria att välja alla svarsalternativ som de tyckte 

stämde in på dem. Att få möjligheten att leva ett spännande liv var det överlägset mest valda 

alternativet hos journalisterna, 73 procent uppgav att det var en anledning till deras yrkesval 

(se figur 1). Också studenterna önskar i hög grad ett spännande liv, åtminstone 44 procent av 

kvinnorna och 50 procent av männen. Andra alternativ där endast journalistens egen 

känslomässiga eller ekonomiska vinning är i fokus (hög lön; bli känd; respekteras av andra) 

fick ytterst få röster överlag. Bland de anledningar som kan ses som mer altruistiska var 

svaren ganska spridda och det är svårt att se några direkta skillnader mellan grupperna men 

några saker är ändå värda att nämna. Studenterna är mer inriktade på att underhålla än 

journalisterna. Journalisterna vill i högre grad än studenterna förse allmänheten med objektiv 

information. De manliga studenterna verkar till viss del vilja agera lärare, alternativen förklara 

motsatsförhållanden i samhället och att undervisa publiken fått absolut störst gensvar här. Runt 30 

procent i samtliga av de tre grupperna vill föra fram sina egna åsikter i samhället. 27 procent av 

journalisterna vill gärna utveckla ett kritiskt medvetande hos publiken, bland studenterna har runt 

10 procent kryssat för det alternativet. Inte en enda av studenterna har valt journalistiken för 

att det är lätt att få jobb. Även bland journalisterna var intresset dåligt för detta alternativ, men 

ett par uppgav detta som ett motiv till sitt yrkesval. 

 

Karriärplaner      

Förhoppningarna på hur journalistkarriären ska arta sig verkar på några punkter stämma 

överens mellan studenter och journalister. I båda grupperna säger sig drygt hälften vilja jobba 

för ett och samma företag under större delen av sin yrkesverksamma tid medan drygt 20 

procent hellre vill jobba för ett antal olika arbetsgivare. Varken studenterna eller 

journalisterna är särskilt intresserade av några högre tjänster inom medievärlden. Inte en 

enda journalist sade sig vilja nå en chefsposition eller ett toppjobb inom media, bland 

studenterna var det sju procent eller färre. En tredjedel av journalisterna ville helst fortsätta 
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Figur 1. Anledningar till att välja journalistyrket.  
Varför vill du jobba som journalist? Respondenterna fick kryssa för obegränsat antal alternativ. 
 (n= 47 för kvinnliga studenter, n= 22 för manliga studenter, n= 22 för journalister) 
 

0% 20% 40% 60% 80%

Få ett spännande liv

Bra lön och
ekonomiska

förmåner

Få respekt från
andra

Bli känd

Förse allmänheten
med objektiv
information

Underhålla publiken

Föra fram egna
åsikter i samhället

Förklara
motsatsförhållanden

i samhället

Undervisa publiken

Stödja det rådande
samhällsläget

Utveckla en kritiskt
medvetenhet hos

publiken 

Det är lätt att få
jobb som journalist

Annat

Studenter, kvinnor
Studenter, män
Arbetande journalister

 
 

 

  

 

 



26 

jobba som reportrar (eller liknande) utan att behöva avancera på karriärstegen. Bara nio 

procent av de eventuella framtida kollegorna skulle vara nöjda med de framtidsutsikterna.  

Bara en fjärdedel av studenterna ville jobba åtminstone ett par år utomlands, hälften fördrog 

en karriär på hemmaplan. De arbetande journalisterna var mer benägna att lämna Japan, 67 

procent ville tillbringa minst ett par år i ett annat land. Tio procent av studenterna var 

intresserade av en bana inom massmedieforskning.  

 

Eftertraktade bevakningsområden 

Det överlägset populäraste området för studenterna att jobba med i framtiden är kultur. Om 

man lägger ihop kvinnor och män valde 62 procent av hela gruppen kultur som ett av de två 

ämnen de helst vill arbeta med som journalister. Hos kvinnor var ämnet ohotad etta, bland 

männen blev det delad förstaplats med politik. Underhållning ligger högt på listan hos båda 

könen. Nästan lika stor andel kvinnor som män var intresserade av ämnet sport. Under 

kategorin ”övrigt” har några specificerat sitt svar till ekonomi, ett alternativ som kanske fått 

fler röster om det funnits som eget alternativ. Knappt hälften av undersökningens arbetande 

journalisterna bevakar politik, fem av 22 skriver om utrikesnyheter. Övriga rapporterar inom 

brott, sport, kultur, familj och feature. 

 

Figur 2. De mest eftertraktade bevakningsområdena för journaliststudenter.  
Vilka områden vill du helst bevaka? Maximalt två alternativ fick kryssas för. 
(n= 47 för kvinnliga studenter, n= 22 för manliga studenter) 
.  
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Om möjligheten fanns att välja vilket journalistiskt jobb som helst, skulle nära en tredjedel av 

studenterna vilja bli reportrar. Andra populära jobb är skribent, tv-producent och redaktör. 

Tv och dagstidningar är de mest eftersökta arbetsplatserna men även förlag finns med som 

intressant alternativ. Bland journalisterna, som alla jobbar idag inom dagspressen, låg störst 

fokus på att arbeta med internationella nyheter eller som utrikeskorrespondent. Politik, 

ekonomi, sport och samhällsfrågor fanns också på flera önskelistor. 

6.2 Journalistikens villkor 
Arbetstid 

Att säga att arbetet tar upp en stor del av japanernas liv är ingen överdrift, Japan är omtalat 

som det land i världen där människor jobbar mest. Anledningen till att landet ändå inte ligger 

i topp i till exempel OECD:s statistik över antal arbetade timmar är att en stor del av de 

arbetade timmarna i Japan är ”osynlig” oavlönad övertid, något som alla förväntas ägna sig 

åt. Företagskulturen kräver engagemang och lojalitet, livstidsanställningar var tidigare mycket 

vanliga. Visserligen förändras arbetsmarknaden sakta: deltidsarbete blir vanligare, 

arbetslösheten har stigit särskilt bland unga och globaliseringen för med sig internationella 

influenser. Japanerna jobbar ändå på, många allt för hårt, det finns till och med ett eget ord 

för att arbeta ihjäl sig: karoshi – ”death by overwork”. Ett flertal domstolsutslag sedan 1980-

talet har ålagt japanska företag att betala ut skadestånd till anhöriga vars närstående dött till 

följd av karoshi. Journalister har varit en drabbad yrkesgrupp och även journalisterna i den 

här undersökningen jobbar många timmar. Deras genomsnittliga arbetstid per vecka uppgick 

till nära 58 timmar. 13 av 22 uppger ändå att de är nöjda med sin arbetstidsbelastning. De 

som angett att de skulle vilja jobba mindre önskar sig en arbetsvecka på i genomsnitt 49 

timmar.  

 

Studenternas förväntningar på framtida arbetsbelastning stämmer väl överens med 

journalisternas svar, 60 timmar per vecka tror de sig få tillbringa på jobbet. Drygt hälften av 

journaliststudenterna tycker att den arbetstid de förväntar sig är för lång och deras 

genomsnittliga önskan är istället en arbetsvecka på 48 timmar. Bara åtta studenter av 69 är 
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nöjda med en arbetstid på över 50 timmar. Den reella arbetstiden för nyanställda reportrar 

kan enligt vissa källor uppgå till 17 timmar per dag.40

 

 

Autonomi  

”Hur fri anser du att den japanska pressen är?” löd en av frågorna. Här finns ingen definition 

på hur de svarande ska tolka begreppet fri. Svaren utgår alltså från respondenternas egna, 

subjektiva uppfattningar om vad ”fri press” innebär. Av de tre alternativen helt fri, delvis fri 

och inte alls fri har drygt 80 procent av både studenter och journalister svarat att landets press 

är delvis fri. ”Helt fri” och ”inte alls fri” har bara fått en röst vardera från journalistgruppens 

22 deltagare, två härifrån har svarat att de inte vet. Bland studenterna anser tolv procent att 

pressen inte alls är fri och bara en har svarat ”helt fri”. Det absoluta flertalet av 

undersökningens deltagare anser alltså att den japanska pressfriheten på ett eller annat sätt är 

inskränkt. 

Alla undersökningens yrkesverksamma har svarat att det är sant eller delvis sant att det råder 

hård konkurrens mellan journalister på fältet men de flesta anser också att det finns en 

vänskaplig stämning kollegor emellan. Studenternas förväntningar på kamratlig atmosfär är 

lägre, bara 22 procent är helt övertygade om att en sådan existerar. Men studenterna tror inte 

heller i riktigt samma omfattning på hård konkurrens mellan kollegor. Båda grupperna tror i 

ganska stor utsträckning att journalister i hög grad delar värderingar i jobbrelaterade frågor. 

Inom den svenska journalistkåren är siffrorna likartade de japanska journalisterna men när 

det gäller synen på konkurrens mellan kollegor ligger svenskarna mycket lägre, endast 4 

procent anser påståendet vara helt sant, ytterligare 27 procent håller delvis med.  

 

Uppfattningarna kring autonomin är ett av de områden där studenters och journalisters 

uppfattningar skiljer sig mest från varandra. Studenterna tror att deras arbete kommer att 

vara betydligt mer styrt än vad journalisterna upplever är verkligheten. Inte någon journalist 

har angett att de anser det vara sant att arbetet är hårt styrt av ledningen, 32 procent anser 

det vara delvis sant. Bland studenterna tror 25 procent att påståendet är sant och 54 procent 

att det är delvis sant. Nästan alla de yrkesverksamma anser att journalister för det mesta 

                                                 
40Kenichi Asano, citat från JIMPOREN (The Liaison Committee on Human Rights and Mass Media 
Conduct):  Mission Statement http://www.jca.apc.org/~jimporen/mission04.html 
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själva bestämmer vilka händelser de ska skriva om. Studenterna är istället mycket skeptiska 

till sina möjligheter till påverkan. 

 

Figur 3. Journalisters arbetsförhållanden.  
Hur väl stämmer dessa påståenden in på din uppfattning om journalisters arbetsförhållanden?  
Övriga svarsalternativ var” knappast sant” och” inte sant”. 
 (n=69 för studenter, n=22 för journalister)  
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Hur stort inflytande tror studenter och journalister att några av samhällets och 

medievärldens institutioner har på nyhetsinnehållet? Hur mycket kan olika organisationer 

påverka vilka frågor som hamnar på dagordningen och vad som sedan skrivs eller visas? De 

tillfrågade journalisterna anser att den största makten ligger hos medierna själva och hos 

läsare/tittare/lyssnare, 91 procent av dem svarar att medieföretagens redaktörer har stort eller 

en hel del inflytande över nyheternas innehåll, 87 procent anser att det samma gäller publiken. 

Övriga svarsalternativ var lite, inget eller jag vet inte. 73 procent av journalisterna bedömer att 

de själva som individuella journalister, eller deras kolleger, har stort inflytande. Över sjuttio 

procent tror också att toppolitiker, förvaltning & myndigheter samt affärsvärlden kan 

påverka mycket eller en del.        

 

Den politiska sfären har tillsammans med näringslivet störst inverkan på nyhetsinnehåll anser 

studenterna. Även kishaklubbarna bedöms som mäktiga, 66 procent tror att pressklubbarnas 
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inflytande är stort jämfört med 27 procent av journalisterna. Studenterna tror inte att den 

redaktionella makten, varken hos redaktörer eller individuella journalister, är så stor som 

journalistgruppen säger att den är. Däremot tror studenterna att paraplyorganisationen The 

Japan Newspaper Editors and Publishers Association (NSK), annonsörer, religiösa 

organisationer och keiretsu - de japanska företagskonglomeraten - har betydligt mer att säga 

till om än vad journalisterna anser. 

 

Journalisterna misstänker alltså inte alls i samma utsträckning som studenterna att 

nyhetsinnehållet påverkas av de strukturer som reglerar och organiserar den japanska 

pressen, d v s kishaklubbarna och NSK. Nära hälften av journalisterna har dock svarat att 

kishaklubbarna har stort eller en del inflytande, men många av de övriga nämnda har fått 

betydligt högre siffror. Överlag så anser både journalister och studenter att det finns flera 

intressegrupper och institutioner som har stor påverkan på nyhetsinnehållet. Om de 

bedömer att detta är negativt, positivt eller bara naturligt vet vi inte. Studenterna uppfattar  

 

Figur 4. Inflytande över nyhetsinnehållet. 
Hur stort inflytande tror du att följande institutioner eller personer har på nyhetsinnehållet?  
(n=69 för studenter, n=22 för journalister)  
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pressen som betydligt mer påverkad av utomstående krafter än vad journalisterna upplever 

är verkligheten. Journalisterna tror i betydligt högre utsträckning än studenterna på den egna 

och den redaktionella autonomin, och även på publikens möjligheter att påverka. 

 

Enskilda företag var en av de faktorer vars påverkan på nyhetsinnehållet deltagarna skulle 

uppskatta. Respondenterna ombads också att skriva ner de specifika företag de såg som 

inflytelserika. Inte särskilt många lämnade några namn, bara tio svar lämnades – samtliga från 

studenter. Toyota, mest känt för biltillverkning, nämndes fem gånger, elektronikföretagen 

Sony och Panasonic, marknadsföringsjätten Dentsu, pojkbandsagenturen Johnny’s Office 

och medlemmarna i affärslobbyorganisationen Keidanren nämndes en gång vardera.   

 

Jämställdhet på redaktionen 

Förutsatt att en av journalistikens uppgifter är att verka för ett jämställt samhälle, bland 

annat mellan kvinnor och män, är det naturligtvis intressant att undersöka hur det är ställt 

med jämställdheten på journalisternas egen arbetsplats. Den här undersökningen visar att 

studenterna i mycket högre grad än de arbetande journalisterna tror att könstillhörighet 

påverkar arbetssituationen och karriärmöjligheterna inom journalistyrket. Att kvinnor och 

män tilldelas olika ämnen att bevaka är de flesta dock överens om, mellan 81 och 90 procent 

av samtliga tror att så är fallet. I den svenska journalistundersökningen är det 69 procent som 

instämmer. När det gäller huruvida män gynnas när arbetsuppgifter delas ut på redaktionerna 

skiljer sig åsikterna mer: 50 procent av journalisterna tror att det är så mot 87 procent av 

studenterna. (Bland svenska journalister: 45 procent.) Att det är lättare för en man än en 

kvinna att få en befordran anser över 90 procent av studenterna, mest tvärsäkra på att det 

förhåller sig så är de manliga studenterna. Bland journalisterna tror bara 46 procent att män 

har lättare att göra karriär, självklart även det en hög siffra egentligen.  Även i det dagliga 

redaktionsarbetet är kön av betydelse anser 50 procent av journalisterna (samma siffra som i 

Sverige), närmare 70 procent av de japanska studenterna är av samma uppfattning.   

 

Påståendet ”det råder jämställdheten i det japanska samhället” anser ingen av studenterna 

vara sant, men 36 procent av både de kvinnliga och manliga studenterna tycker att det är 

delvis sant. I journalistgruppen tycker 9 procent att det är sant och 41 procent att det är 

delvis sant. Nära på samtliga av undersökningens deltagare anser alltså att Japan har en bit 
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kvar för att kunna benämnas som ett jämställt samhälle. På de tidigare frågorna rörande 

jämställdhet har det funnits tydliga skillnader mellan studentgruppen och journalistgruppen 

medan det inom studentgruppen svarats ungefär lika bland kvinnor och män. Men på frågan 

om ”nyhetsinnehållet påverkas av redaktörens kön” så är det absolut flest kvinnliga studenter 

som tror att det förhåller sig så, 71 procent. Över hälften av journalisterna och de manliga 

studenterna håller med.  

 
Figur 5. Jämställdhet på redaktionen.  
Hur väl anser du att dessa påståenden stämmer överens med verkligheten? 
 Övriga svarsalternativ var” knappast sant” och” inte sant”  
(n=47 för kvinnliga studenter, n=22 för manliga studenter, n=22 för journalister)  
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Sett till svaren på alla frågorna om jämställdhet verkar både de kvinnliga och de manliga 

studenterna förvänta sig en ”könsmärkt” arbetsplats, d v s att vissa områden och 

arbetsuppgifter inom journalistiken är vikta för medlemmarna av ett visst kön. Om de tycker 

att detta är ett problem eller inte framgår inte av denna undersökning. Jämfört med den 

svenska journalistundersökningen var jämvikten stor mellan andelen kvinnor respektive män 

som tyckte att det förutsättningarna är olika för könen. Bland de svenska journalisterna var 

det betydligt fler kvinnor än män som tyckte sig se sådana skillnader. 

6.3 Journalistikens roll i samhället 
Ideal 

Vad bör en journalist sträva efter att åstadkomma i sin relation till publiken och 

makthavarna? Och vilka egenskaper är de viktigaste för att göra ett bra jobb inom pressen? 

Svaren på den första frågan visar att i Japan, precis som i Sverige, är det så kallade 

granskningsidealet starkt. Att granska samhällets makthavare är tillsammans med att kritisera 

samhällets orättvisor de uppgifter flest instämmer helt med, både bland journalister och 

bland studenter41

 

. 94 procent eller fler instämmer helt eller delvis. Journalisterna ansåg det 

också vara mycket viktigt att kunna förklara komplicerade händelser på ett enkelt sätt, 

studenterna höll med men inte lika starkt. Att en journalist ska stimulera nya tankar och idéer 

anser över 90 procent av båda grupperna vara sant eller delvis sant, men bara runt 60 

procent anser det vara helt sant.  

Strävan efter neutralitet är starkare hos studenterna där 49 procent jämfört med 27 procent 

av journalisterna har svarat att det är helt sant att journalisten bör vara en neutral rapportör 

av händelser i samhället. Många journalister har dock svarat att det är delvis sant och 

siffrorna är därför ganska jämna mellan grupperna om man slår ihop dessa två alternativ. 

Inte mer än en fjärdedel av studenterna och 14 procent av journalisterna tycker att mycket 

stort fokus ska ligga på att spegla den allmänna opinionen, men också här är det betydligt fler 

som delvis håller med. Att låta publiken ta del av människors olika sätt att leva anser drygt 80 

procent vara viktigt eller ganska viktigt 

                                                 
41 I Sverige svarade 80 procent att de instämmer helt i att en journalist bör betrakta sig ”som en granskare 
av samhällets makthavare” och ytterligare 19 procent instämde delvis, alltså en lite större andel än i Japan. 
Men betydligt färre svenska journalister än japanska instämmer helt i att journalister bör ”kritisera 
samhällets orättvisor”, 45 procent jämfört med över 90 procent. 
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Figur 6. Journalistikens ideal 
Hur väl stämmer följande påståenden in på din uppfattning om journalistiska ideal? 
(n=69 för studenter, n=22 för journalister)  
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Respondenterna fick sedan uppge vilka tre egenskaper de anser viktigast för att vara en bra 

journalist. I Journalist for the 21st Century har författarna delat upp egenskaperna i sex 

kategorier, jag använder mig också av dessa för att kommentera resultatet: 

 

Kunskapsbaserade egenskaper: Stor erfarenhet hamnar i topp på studenternas lista över viktiga 

egenskaper (59 procent) och fyra på journalisternas (45 procent). Ålder och erfarenhet är en 

viktig faktor i det japanska samhället både inom arbets- och privatliv. Beroende på var på 

den hierarkiska skalan en person befinner sig används till exempel olika grad av artighet i 

språket. Förväntningarna på att visa ödmjukhet och stor respekt, förtjänad eller inte, för 

överordnade och mer erfarna kollegor gör det naturligtvis svårt att protestera mot beslut 

eller påtala felaktigheter. Allmänbildning hamnar också högt upp, fyra hos studenterna (46 

procent) och trea hos journalisterna (50 procent). Längre ner hamnar specialisering och mycket 

långt ner universitetsutbildning som inte får en enda röst från journalisterna. 

Förhållandet till politik: Politisk neutralitet anses av 15 procent av studenterna och 9 procent av 

journalisterna vara en av de mest önskvärda egenskaperna. Goda kontakter med politiker och  
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Figur 7. Viktiga egenskaper hos en journalist 
Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en journalist? 
Respondenterna fick max välja tre svar. (n=69 för studenter, n=22 för journalister)  
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politiskt engagemang anses däremot inte så värdefullt. 

Övertygande kommunikationsfärdigheter: Bara fyra procent av studenterna trodde att ett trevligt yttre 

är en viktig kvalitet. Tolv procent ansåg att vältalighet är en av de tre viktigaste egenskaperna. 

Bland journalisterna hade ingen valt något av de två alternativen.  

Kommunikativ kompetens: Bland studenterna ansågs objektivitet vara en viktigare egenskap än 

noggrannhet, bland journalisterna var det tvärtom. Hälften av journalisterna har rankat 

noggrannhet bland de tre främsta, dubbelt så stor andel som bland studenterna. 

Självförtroende: Mod räknas av journalisterna som den allra viktigaste kvaliteten och hos 

studenterna som den näst viktigaste, över hälften har kryssat för detta alternativ. Att vara 

kritisk har valts av drygt 30 procent från varje grupp.  

Stolthet: Stolthet anses viktigt av 9 procent av studenterna och 5 procent av journalisterna.  

 

Förtroende 

Mest förtroendeingivande inom japansk massmedia ansåg både studenter och journalister 

dagstidningar generellt vara, 43 procent respektive 50 procent. Många av de övriga ansåg att 

public servicebolaget NHK är mest trovärdigt, båda grupperna rankade tv-bolaget som 

nummer två. Hos studenterna följde sedan: Asahi Shimbun och ”ingen” (nio procent 

vardera), Nikkei, Mainichi Shimbun och veckotidningar. Även fortsättningen på 

journalisternas lista präglas av specifika dagstidningar. Internet var det medium vars 

trovärdighet var lägst både hos studenter och hos journalister, följt av veckotidningar. 

Tidskrifter står heller inte högt i kurs hos journalisterna, som också nämner dagstidningar, 

kommersiell tv, Sankei Shimbun, TBS och bloggar som opålitliga. Studenterna har tv som 

trea, följt av kommersiell tv och Yomiuri Shimbun.  

 

Respondenterna fick svara fritt, inga fasta alternativ gavs. Vissa har därför svarat exempelvis 

”dagstidningar” medan andra specificerat med namn på en tidning. Överlag så är det just 

dagstidningar som får överlägset flest röster i fråga om trovärdighet. Av de ”fem stora” hittar 

vi Asahi, Nikkei och Mainichi på listan över de tillförlitliga medan Yomiuri och Sankei dyker 

upp på den motsatta. Bland journalisterna är 41 procent mest skeptiska till Internet. Bland 

studenterna är siffran bara 24 procent och nästan lika många, 19 procent, har istället valt 

veckotidningar som minst pålitliga.    
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Förebilder 

En av frågorna löd: ”Finns det någon journalist du beundrar? Vem och varför?” En mängd 

olika namn, japanska som utländska, nämndes av både studenter och journalister. Att 

försöka analysera eller ens göra en lite lättöverskådlig översikt blir ett för stort projekt för 

den här uppsatsen men svaren finns redovisade som Bilaga 3. Förhoppningsvis kan den som 

vill ta reda på mer om framför allt japanska journalister hitta några intressanta namn och 

motiveringar. 

     

Medias största problem 

Det gavs många olika förslag på vilket som idag är det största problemet för den japanska 

journalistiken. Bland studenterna var det vanligaste svaret (24 procent) kishaklubbarna. 

Relationerna mellan makthavare och journalister såg 14 procent som det allvarligaste 

bekymret. Andra problem som nämndes av fler än en respondent var mediernas likriktning, 

för stor makt hos annonsörerna, för stort fokus på förbrytare, att reportrarna har blivit som 

tjänstemän samt för stort fokus på att tillfredställa publiken. 

 

Bland journalisterna nämnde inte någon pressklubbarna som det största problemet. Här 

oroade sig flest, 4 av 22, över att den försvagade ekonomin leder till sämre rapportering. 

Flera tog också upp likriktningen i medierna, samtidigt som några andra tyckte att 

konkurrensen på mediemarknaden var det stora bekymret. Pressens behandling av 

brottsoffer ansågs också av flera vara ett problem, framför allt då det gäller våldtäkt. 

Påpekas bör att de svarande på denna fråga endast fick lämna ett svar även om man anser att 

det finns flera problemområden. 

 

Namnpublicering 

Japansk media drar sig inte alls i samma utsträckning som exempelvis svenska medier för att 

publicera personuppgifter på människor inblandade i samband med brott och olyckor. 

Vanligtvis räcker det att arresteras för ett brott för att ”hängas ut” i tidningar och tv. 

Möjligheterna till upprättelse för de som befinns oskyldiga är små, omfånget på eventuella 

ursäkter och skadestånd är litet. Japan saknar motsvarighet till det pressombudsmannasystem 

som bland annat Sverige har och det är istället till största delen upp till varje medieföretag att 

sätta sina egna regler.   
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När det gäller just brottslingar, eller rättare sagt misstänkta brottslingar, är journalisterna i 

den här undersökningen överlag positiva till att offentliggöra namnen. Om det gäller en högt 

uppsatt person – politiker eller företagsledare – eller en vanlig medborgare har inte någon 

större betydelse. Studenterna skulle hellre se att medierna var betydligt mer restriktiva med 

namnpublicering när det gäller människor utanför en maktposition, i vissa fall är det nästan 

bara hälften så stor andel studenter som tycker att publicering är okej jämfört med andelen 

journalister. När det är fråga om brottsmisstänkta som sitter på en maktposition närmar sig 

studenterna journalisterna i hur många som anser att namnpublicering är motiverat. Gränsen 

för att vara straffmyndig går i Japan vid 14 år och både journalister och studenter är 

skeptiska till att skriva ut namnet på brottsmisstänkta yngre än så, 14 respektive 12 procent 

tycker dock att det går bra. I båda grupperna anser fler att det är rätt att publicera en 

mordmisstänkts namn när denne arresteras än när ärendet går till åtal.  

 

När det handlar om brottsoffer och människor som omkommit i olyckor är skillnaden 

mellan studenterna och journalisterna ännu större. Uppgifter om vuxna brottsoffer anser 

hälften av journalisterna att man kan publicera, bara 29 procent av studenterna håller med. 

Nästan hälften av de yrkesverksamma tycker också att man kan offentliggöra namnen på 

barn som fallit offer för brott, mot bara 10 procent av studenterna. Omkomna i olyckor 

tycker 91 procent av journalisterna att man kan skriva ut namnet på, 77 procent om 

olycksoffret är ett barn. Ungefär hälften så stor andel studenter är av samma uppfattning i 

båda fallen. 

 

Jämfört med de journalisterna i den svenska journalistundersökningen är både japanska 

studenter och journalister mer positiva till att publicera namn.42

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
42 I den svenska undersökningen uppgav endast 7 % att man kan publicera namnet på vuxna och barn som 
omkommit i en olycka, en dramatisk nedgång sedan 1989 då siffran var 38 %. Bara 3 % tyckte att man kan 
publicera namn på personer misstänkta för narkotikabrott eller mord. Politiker åtalad för skattefusk: 67 %; 
företagsledare åtalad för skattefusk: 48 %; känd idrottsman misstänkt för doping: 36 %.  
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Figur 8. Namnpublicering. 
I vilka fall anser du att det är motiverat att publicera en persons namn? 
 (n=69 för studenter, n=22 för journalister) 
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6.4 Bevakningen av mänskliga rättigheter 
Det finns som tidigare nämnts en hel del områden där Japan ofta kritiseras för brister i de 

mänskliga rättigheterna. En viktig förutsättning för att få till en förbättring inom de berörda 

områdena är att få upp dem på mediernas dagordning. Jag har inga uppgifter om i vilken 

omfattning det faktiskt rapporteras och debatteras kring de frågor som tagits upp i 

enkätundersökningen. Att undersöka journalisters och studenters uppfattning om hur 

mycket dessa mänskliga rättighetsfrågor debatteras i japansk media kan åtminstone ge en 

antydan om hur läget verkligen är. Dessutom ger det en fingervisning om vilka frågor 

journalisterna själva tycker är angelägna att rapportera om. Anser någon att exempelvis 

rasism är ett ämne som redan debatteras för mycket är ju utsikterna små att samma person 

kommer att jobba för att just den frågan ska få större medial uppmärksamhet.  

 

På samtliga frågor var det en större andel studenter än journalister som ansåg att det aktuella 

ämnet borde debatteras mer än så görs idag. Inte på någon fråga är det färre än 58 procent 

av journalisterna eller 75 procent av studenterna som tycker att mer debatt behövs. 

Burakumins situation i Japan var det ämne som flest ansåg inte debatteras över huvud taget i 

japansk media.    

Jämställdhet och våld i hemmet: Runt tre fjärdedelar av studenterna tycker att jämställdhet och 

våld i hemmet är frågor som debatteras för lite, bland journalisterna är siffrorna runt 60 

procent.  

Dödsstraffet: Att Japan fortfarande avrättar förbrytare bör enligt 89 procent studenter och 78 

procent journalister diskuteras oftare. Fem procent anser att detta redan görs i för stor 

omfattning.  

Mänskliga rättigheter: Både studenter och journalister anser att frågor rörande mänskliga 

rättigheter inom Japan är något mindre omdebatterat än mänskliga rättigheter utanför 

landets gränser. En mycket stor andel anser att både de inhemska och utländska problemen 

bör ges mer medieutrymme.  

Burakumin: Situationen för de socialt utstötta, burakumin, är en av de frågor som flest 

studenter anser bortglömd av japansk media, hela 98 procent jämfört med 77 procent av 

journalisterna. Att det här är en grupp som få utanför Japan ens hört talas om gör de 

japanska medierna är oerhört viktiga i sammanhanget.  
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Figur 9. Bevakning av mänskliga rättigheter 
I vilken omfattning uppfattar du att följande frågor bevakas i japanska medier?  
(n=69 för studenter, n=22 för journalister) 
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Rasism och invandrarfrågor: 98 procent av studenterna tycker att rasism är ett tema som inte 

debatteras tillräckligt eller knappt debatteras alls. 95 procent tycker att detta också gäller 

invandrarfrågor. Hos journalisterna är drygt 80 procent av samma uppfattning i de båda 

frågorna. 

Kishaklubbarna: De för japan specifika pressklubbarna, kishaklubbarna, borde vara ett ämne 

som diskuteras då och då bland journalister, med tanke på den stora inflytande klubbarna har 

över deras yrkesliv. 59 procent av journalisterna vill gärna se en mer omfattande mediedebatt 

runt dem. Bland studenterna svarar nästan alla, 95 procent, att kishaklubbarna diskuteras för 

sällan i de japanska medierna.  

Yakuzan: Den japanska maffian är en organisation som sällan syns och hörs men som har 

tentakler spridda inom många delar av samhället. Journalister, japanska och utländska, har 

tidigare hotats för att de skrivit om den organiserade brottsligheten. Yakuzan är den av 

frågorna som flest journalister, 86 procent, tycker borde belysas mer, 96 procent av 

studenterna håller med. 
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7. Slutsatser och diskussion 
Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på om, och i så fall hur, synen på journalistyrket 

skiljer sig åt mellan japanska journalister och journaliststudenter. Dessutom ville jag 

undersöka hur respondenterna ser på japansk medias bevakning mänskliga rättigheter. 

Resultaten av den här undersökningen visar att skillnader finns mellan arbetande journalister 

och journaliststudenter, både vad det gäller attityder till journalistyrket och till rapporteringen 

kring mänskliga rättigheter. De områden där de största avvikelserna framträder är frågor som 

rör journalisternas autonomi och olika källors inflytande över nyhetsinnehållet, 

namnpublicering samt huruvida kishaklubbarnas inflytande är ett problem eller inte. De 

största likheterna hittar vi i respondenternas idealbild av journalistiken och journalisten, där 

granskningsidealet är starkt. I synen på källorna finns även likheter mellan grupperna, både 

studenter och journalister ser politiker, myndigheter och näringsliv som mycket inflytelserika 

över nyhetsinnehållet. När det gäller bevakningen av mänskliga rättigheter anser en majoritet 

av både studenter och journalister att rapporteringen är bristfällig – men denna uppfattning 

är inom samtliga områden mer påtaglig hos studenterna. Den sammanfattande diskussionen 

nedan följer ordningen för de delteman som presenterats i frågeställningen och 

resultatavsnitten: journalistyrket, journalistikens villkor, journalistikens roll i samhället och bevakningen 

av mänskliga rättigheter 

 
Hela 73 procent av undersökningens arbetande journalister har valt sitt jobb delvis för att få 

leva ett spännande liv, nästan hälften av studenterna höll med om att det är en viktig 

anledning. Andra självförverkligande orsaker - som hög lön, att få respekt från andra och bli 

känd – var inte alls populära. Runt en tredjedel av både studenter och journalister vill få 

möjlighet att föra fram sina egna åsikter i samhället, om orsaken till detta är egennytta eller 

en tro på att de egna ideologiska värderingarna är det bästa för samhället i stort är omöjligt 

att veta. Journalisterna vill i betydligt större utsträckning än studenterna servera publiken 

objektiv information och hjälpa den att utveckla ett kritiskt tänkande, men inte ens bland 

journalisterna är detta förhållningssätt särskilt utbrett. Det finns en övervikt för att vilja 

sprida egna idéer hellre än att ge publiken information som gör att de på egen hand kan ta 

ställning. De manliga studenterna är den enda av grupperna där en stor andel motiverar sitt 

yrkesval med att på något vis vilja undervisa publiken. Att underhålla publiken är en 

målsättning som är vanlig hos studenterna, något mer hos de kvinnliga. Viljan att underhålla 
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samt att leva ett spännande liv verkar överlag vara anledningar lika starka som de mer 

samhällsstöttande för att välja journalistiken.  

 

Livstidsanställning är något positivt för de flesta, över hälften av studenterna och 

journalisterna skulle föredra att jobba för samma företag under större delen av sin karriär, 

medan ungefär 20 procent skulle vilja prova några olika arbetsplatser. Den japanska 

traditionen av vara ett företag lojal ända till pensioneringen kan enligt mig absolut ses som 

ett hot mot den enskilde journalistens autonomi. När karriärstegen inte kan flyttas över till 

en annan arbetsgivare gäller det förstås att hålla sig väl med den nuvarande. Att opponera sig 

mot arbetsmetoder eller arbetsvillkor kan i Japan ha mer långtgående konsekvenser än i 

många andra kulturer eftersom det är svårt att flytta över till en annan arbetsplats. 

Anställningskulturen är under förändring och närmar sig den mer rörliga, men också 

osäkrare, variant som vi vant oss vid i väst.  

 

De mest eftertraktade bevakningsområdena för studenterna var kultur, underhållning och 

politik. Att så många vill bevaka kulturhändelser ställer frågan om det framför allt är 

kulturintresserade som väljer att studera journalistik eller om elevernas kulturintresse väckts 

under utbildningen? Kanske är det inte konstigt att ämnet är populärt, ämnet kultur kan ju 

rymma massor av ingredienser, både av det populära och av det klassiska slaget. Tveklöst har 

kultur - och därför också medierapportering om kultur - en stor funktion att fylla i ett 

demokratiskt samhälle. Inte sällan är det i kulturlivets korridorer och repertoarer som frågor 

om människor och demokrati väcks. Underhållningens demokratiska värde är inte lika 

uppenbart. Eftertraktade bevakningsområden är en av de frågor där jag valt att redovisa de 

kvinnliga respektive manliga studenterna separat. Till största delen har studenterna svarat 

som förväntat utifrån den traditionella uppdelningen över vilka ämnen som är ”kvinniga” 

och ”manliga”. Större andel män väljer politik och brott, fler kvinnor väljer kultur och familj. 

Även underhållning är populärare bland kvinnor. Att sportintresset är nästan lika stort hos 

båda könen är lite anmärkningsvärt. Det bestående intrycket är ändå att den könsmärkning 

av bevakningsområden som idag existerar på japanska redaktioner inte kommer att försvinna 

även om journaliststudenterna släpps in på redaktionerna. 
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Undersökningens 69 japanska journaliststudenter förväntar sig ett stressigt jobb där 

styrningen från arbetsgivaren är relativt hård. De 22 yrkesverksamma journalisterna upplever 

inte alls styrningen som så hård, däremot uppfattar de att konkurrensen mellan kollegor är 

hårdare än vad studenterna förväntar sig. Men journalisterna anser också i ganska stor 

utsträckning att en vänskaplig atmosfär präglar arbetsplatsen. 

 

Nästan alla respondenter anser att pressfriheten i Japan på ett eller annat sätt är inskränkt.  

Överlag så verkar journalisterna anse sig ha en betydligt högre grad av autonomi än vad 

studenterna förväntar sig. På frågan hur stor påverkan olika grupper har på nyhetsinnehållet 

svarade journalisterna att de själva och redaktörerna har stort inflytande jämfört med många 

andra grupper, något som studenterna inte alls höll med om. Mest makt över 

nyhetsinnehållet tror studenterna att toppolitiker, politiska institutioner och näringslivet har. 

Även journalisterna tror att dessa grupper har en hel del inflytande men tycker ändå att 

individuella journalister och redaktörer kan påverka mer. Hur fungerar relationen mellan 

makthavare och journalister egentligen, vem styr och vem blir styrd? Är studenternas 

uppfattning också allmänhetens eller är det undervisningen som fått eleverna att se med 

skepsis på mediernas möjligheter att sätta dagordningen utan att påverkas av sina källor? Att 

det finns en stor diskrepans mellan studenternas och journalisternas mening står i alla fall 

klart. 

 

Studenterna tvivlar starkt på att någon vidare jämställdhet råder på redaktionerna. Mellan 

åttio och nittio procent av studenterna tror att det är delvis eller helt sant att män gynnas 

inom journalistiken. Journalisterna upplever inte problemen som lika stora men här måste 

man förstås påpeka att endast två är kvinnor av de 22 svarande journalisterna. Det är ändå 

runt femtio procent av journalisterna som ser stora skillnader i behandlingen av kvinnor och 

män på de japanska tidningsredaktionerna. Jag har också tidigare konstaterat att till stor del 

följde studenternas valda intresseområden traditionella könsmönster.  

 
Ungefär en tredjedel av journalisterna vill genom sitt yrke bidra till att stödja det rådande 

samhällsläget, hos studenterna var ungefär en fjärdedel av samma uppfattning.  

Även om detta är en minoritet så är det ändå en betydande andel som inte känner något 

behov av att förändra samhället. Om det också betyder att de aktivt skulle motarbeta 
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förändringar, exempelvis sådana som kan stärka de mänskliga rättigheterna, framgår inte. 

Inte heller är det någon självklarhet att de övriga svarande är särskilt progressiva eller 

drivande vad det gäller dessa frågor.  

 
En bra journalist bör enligt respondenterna ägna sig åt att granska makthavare och kritisera 

orättvisor i samhället. Dessa tydligt altruistiska ideal kring det journalistiska arbetet är mycket 

starkt rotade bland både studenter och journalister. Hos studenterna är det ändå knappt 20 

procent som inte håller med helt och hållet utan anser att det bara är delvis sant eller 

knappast sant att dessa uppgifter hör till journalistikens. Möjligtvis är detta ett uttryck för det 

ganska stora intresset för att ägna sig åt underhållning, många ser kanske inte sig själva som 

framtidens grävande journalister utan som entertainers. Men faktum är att det inte går att se 

några tydliga skillnader mellan de valda intresseområdena och synen på granskning och kritik 

av orättvisor. Vidare finns det en tydlig majoritet för att hellre stimulera publiken att ta del av 

nya tankar och levnadssätt än att bara spegla den allmänna opinionen och rapportera på ett 

neutralt sätt.  

 

Tydliga hierarkier finns i Japan inom och mellan olika grupper, ålder och erfarenhet är 

faktorer som spelar stor roll i många sammanhang. Stor erfarenhet rankas av studenterna 

som den viktigaste egenskapen för att vara en bra journalist och som nummer fyra av 

journalisterna. Den i Japan starka vördnaden för överordnade och äldre gör det troligen 

mycket svårt för unga journalister att påtala organisatoriska och etiska problem. Att över 

hälften av deltagarna i de båda grupperna anser att mod är en av de tre viktigaste 

egenskaperna kan tyda på något av följande: en syn på journalistyrket i stort som ett yrke där 

man måste våga mycket och inte får vara rädd för att utstå en del obehag eller utsättas för 

kritik. Eller som ett tecken på att journalistjobbet i Japan kräver extra mycket kurage på 

grund av de villkor som omgärdar journalistiken i landet. Något kunskapsmonopol vill 

varken studenter eller journalister skapa runt journalistiken, åtminstone inte genom krav på 

universitetsutbildning. Men exkluderingen finns ju redan där på andra sätt, genom den 

likartade bakgrunden hos många journalister samt genom kishaklubbarna.  

 

Dagstidningar var det medium som ansågs vara mest trovärdigt av både studenter och 

journalister. Båda grupperna såg också Internet som det minst pålitliga, det var dock en 
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betydligt större andel journalister (41 %) än studenter (24 %) som ansåg webben opålitlig. 

Hur pålitligt Internet är beror förstås på hur man använder det, källkritik är a och o. Har 

studenterna bättre lärt sig sålla bort oseriöst material eller är istället många av dem allt för 

okritiska till den oerhörda mängd information som gömmer sig bakom skärmen?  

 

Den mest påtagliga skillnaden mellan studenter och journalister visade sig på frågan om vad 

som är japansk medias största problem. En fjärdedel av studenterna, men inte en enda av 

journalisterna, nämner kishaklubbarna. Även relationerna mellan makthavare och media är 

ett problem enligt studenterna men inte enligt journalisterna. Är journalisterna hemmablinda 

eller är de här frågorna uppblåsta som allvarligare problem än vad de egentligen är? Den 

tidigare forskning jag haft tillgång till för den här uppsatsen har framför allt varit 

västerländsk och i denna kritiseras det japanska mediesystemet ofta på just de här punkterna. 

Diskussionen förs även i Japan men som jag uppfattar det är det internationella röster som 

är mest negativa. Resultatet på den här frågan kan vara ett tecken på en inhemsk önskan om 

att ytterligare diskutera frågan. Kanske är det undervisningen som väckt dessa funderingar 

hos studenterna men det kan också vara något som gror i hela det utomredaktionella 

samhället?  

 

När det gäller Japan finns det åtminstone två relationer mellan mänskliga rättigheter och 

journalistik värda att ta upp. Den första gäller hur medierna själva underminerar människors 

rättigheter, den andra gäller mediernas möjligheter att främja demokratin.  Studenterna skulle vilja se 

en betydligt restriktivare policy för när man kan publicera namn på en person som varit 

inblandad i ett brott eller en olycka, framför allt då det gäller barn, eller vuxna utan någon 

speciell ställning i samhället. Journalisterna är överlag positiva till namnpublicering i nästan 

alla sammanhang, även om det gäller ett barn som utsatts för brott är nästan hälften av 

journalisterna för en publicering. När det gäller makthavare som begått brott så närmar sig 

studenterna journalisternas positiva hållning men ligger ändå en bit efter i samtliga fall. 

Studenterna anser alltså att etiska övertramp begås i många fall där journalisterna själva anser 

sig handla korrekt. Medierna kränker inte bara individers integritet genom att skylta med 

identiteterna hos både brotts- och olycksoffer samt misstänkta förövare – skulle det 

dessutom visa sig finnas en diskrepans mellan allmänhetens etiska uppfattning och de 

värderingar som journalistiken lever efter, blir resultatet att medierna motarbetar demokratin 
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istället för att hjälpa den utvecklas. Jag påstår förstås inte att studenternas åsikter 

nödvändigtvis motsvarar den japanska allmänhetens, självklart kan det vara undervisningen 

eller andra faktorer som sänkt studenternas tröskel för när ett övertramp anses vara begått.       

 

Bevakningen av frågor som rör mänskliga rättigheter får idag inte nog med plats på 

mediernas dagordning enligt undersökningens deltagare. På samtliga frågor ansåg minst 58 

procent att mediedebatten inte var tillräcklig eller att det knappt fanns någon debatt att tala 

om. Siffrorna närmade sig 100 procent på flera av frågorna, särskilt bland studenterna. 

Överlag tycker studenterna i större utsträckning än journalisterna att en utökad debatt 

behövs, det gäller samtliga frågor. Som jag ser det kan orsaken till detta vara någon av dessa: 

journalisterna har mer insyn i vad som tas upp i medierna och att rapporteringen då är mer 

omfattande än vad studenterna är medvetna om. Men också på att journalisterna har blivit 

uttråkade och likgiltiga inför vissa frågor, vilket i så fall innebär ett stort problem om man vill 

att journalistiken ska bidra till främjandet av demokratin. Hur som helst så är det en oerhörd 

majoritet bland både studenter och journalister som anser att mänskliga rättigheter bör få 

mer uppmärksamhet i japansk media.  

 

Jag har använt mig av professionsbegreppets kriterier för att undersöka synen på 

journalistyrket. Journalistiken kan i Japan lika lite som någon annanstans i världen betecknas 

som en fullvärdig profession eftersom det inte finns något kunskapsmonopol i form av 

exempelvis certifiering. En viss utestängning sker dock inom journalistkåren genom 

kishaklubbarna. Och att lära upp journalister på plats istället för att anställa utbildade 

journalister kan vara ett effektivt sätt att hålla fast vid den syn på journalistik som idag är 

förankrad på redaktionerna. Den här undersökningens resultat visar att de studenter som 

idag utbildas har en i många delar annorlunda syn på journalistyrket, särskilt då det gäller 

några av professionens kärnfrågor, nämligen autonomi och etik. Men även att likheter finns, 

stödet för granskningsidealet är starkt i båda grupperna. Framtiden får utvisa om det 

nuvarande rekryteringssystemet till journalistjobben består eller om det något större utbudet 

av journalistutbildningar kommer att göra avtryck. 

 

Jag tror att min undersökning kan vara av intresse trots att antalet respondenter, framför allt 

bland journalisterna, är ganska blygsamt. Min förhoppning är att uppsatsen kan väcka tankar 
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om journalistrollen och inspirera till vidare forskning. Själv skulle jag gärna vilja veta mer om 

den japanska allmänhetens syn på journalistisk etik och hur denna skiljer sig mot 

journalisternas. Det skulle också vara intressant att undersöka hur undervisningen och 

diskussionen kring etik ser ut på journalistutbildningarna och på redaktionerna. En 

undersökning och diskussion kring rapporteringen av mänskliga rättigheter ser jag som en 

nödvändighet om det finns en ambition att låta Japans journalister bli verkliga krigare för 

demokratin.   
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Bilagor 
Bilaga 1. Engelsk version av journalistenkäten 
 

 

1. Age       _____ 

2. Sex                   Female    Male 
 

3. a) Did you study before you started working as a journalist?  
 Yes             No 

 
If yes, what did you study and at what school? 

 
_________________________ 

 

4. How many hours do you work per week?     
 

_________________________      

5. Would you like to work more or fewer hours per week?   
 

 I am happy with the number of hours I work now 
 More. I would like to work _____ hours per week 
 Less. I would like to work  _____ hours per week  

 
 

6. What stories do you usually cover? (Maximum two) 
 Culture 
 Sport 
 Politics/society 
 Editorial 
 Crime 
 Family 
 Entertainment 
 Science 
 Foreign news  
 Feature articles  
 Others (please specify): 
 Don’t know 

 
 

7. How do you imagine your career in journalism?  
(Multiple answers are ok) 
 

 I want to work for the same company or organisation for most of my career 
 I would like to work for a few different companies or organisations 
 I want to work in Japan 
 I want to work outside of Japan, at least for a few years 
 I only want to work as a journalist; I don’t want to get into a management position 
 I want a promotion that puts me in management 
 I want to get a top position in a media company 
 I would like to be a media researcher 
 Other (please specify): 
 I don’t know 

 
 

8. Here are some statements about journalists’ working environment. How well you think each one of the statements corresponds to 
reality?   

 
a) Newsroom working conditions cause a lot of stress 

  True    Partly true    Hardly true   Not true 
 
b) The newsroom work is severely controlled by the management 

  True    Partly true    Hardly true   Not true 
 
c) There is a friendly atmosphere amongst the fellow journalists 

  True    Partly true    Hardly true   Not true 
 
d) There is hard competition between journalists 

  True    Partly true    Hardly true   Not true 
 
e) Journalists working together share the same values in important issues relating to work. 

  True    Partly true    Hardly true   Not true 
 

f) Most of the time journalists decide for themselves what events to write about 
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  True    Partly true    Hardly true   Not true 

9. Why do you want to work as a journalist? 
(Multiple answers are ok) 
 

 It will let me have an exciting life 
 The salary and economical benefits are good 
 I will get respect from others 
 To become well known 
 To provide the public with objective information 
 To entertain the audience 
 I can advance my own attitudes and beliefs in society 
 To explain contradictions in society 
 To educate the audience or readers 
 To support the status quo in society 
 To develop a critical consciousness in the audience or readers  
 It’s easy to get a job in journalism 
 Other reason (please specify):  

 
 

10. The following few statements describe how journalists think about their profession. Mark how well you think each one of the 
statements corresponds to your own opinion 
 
A journalist should… 

a) …be a watch-dog over the powers of society 
  True    Partly true    Hardly true   Not true 

 

b) …in a simple way explain complicated events 
  True    Partly true    Hardly true   Not true 

 

c) …provoke new thoughts and ideas 
  True    Partly true    Hardly true   Not true 

 

d) …criticise injustices in society 
  True    Partly true    Hardly true   Not true 

 

e) ...show the audience different ways of life 
  True    Partly true    Hardly true   Not true 

 

f)  …report in a neutral way about the events in society 
  True    Partly true    Hardly true   Not true 

 

g) …reflect the public opinion 
  True    Partly true    Hardly true   Not true 

 
 

11. If you could choose any job within journalism, what would it be?  
 
_____________________________________ 
 

12. Is there any journalist whom you admire? Who and why? 
 

_____________________________________ 
  

13. What are, in your opinion, the most important qualities of a good journalist? (Maximum three) 
 

 General knowledge 
 Good relations with politicians 
 Wide experience 
 University education 
 Good personal appearance 
 Political commitment 
 Objectivity 
 Courage 
 Dignity 
 Specialisation 
 Eloquence 
 Being critical  
 Accuracy 
 Political neutrality 
 Others (please specify): 
 Don’t know   
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14. In your opinion, how much influence do the following institutions or persons have on the contents of the news? 
       

a) Elite politicians                  A lot      Some      Little       None       I don’t know 

b) Political administration     A lot      Some      Little       None       I don’t know 

c) Business interests              A lot      Some      Little       None       I don’t know 

d) The Kisha Clubs                 A lot      Some      Little       None       I don’t know 

e) Trade unions                      A lot      Some      Little       None       I don’t know 

f) The NSK                             A lot      Some      Little       None       I don’t know 
(Nippon Shimbun Kyokai) 

g) Media business                  A lot      Some      Little       None       I don’t know 
networks 

h) Individual journalists        A lot      Some      Little       None       I don’t know 

i) The audience, readers      A lot      Some      Little       None       I don’t know 

j) Newspaper editors            A lot      Some      Little       None       I don’t know 

k) Advertisers                         A lot      Some      Little       None       I don’t know 

l) Religious organisations    A lot      Some      Little       None       I don’t know 

m) Individual corporations      A lot      Some      Little       None       I don’t know 
(please specify): 

 

15. How free do you consider the press in Japan to be?   
 

  Completely    Partially    Not at all   Don’t know 
 

 

16. In all countries the media has to struggle with problems of different kind. What is in your opinion the biggest problem in Japanese 
journalism today? (Please do only give one answer) 

 
______________________________________________________ 

 

17. What Japanese media do you trust the most? 
 
_______________________________________________________ 
 
 

18.  What Japanese media do you trust the least? 
 

_______________________________________________________ 
 

19. Here follows a few statements about women and men working in journalism. Mark how well you think each one of the statements 
corresponds to reality.  

 
a) Gender has an influence on what subjects a journalist is assigned to cover.  

  True    Partly true    Hardly true   Not true 
 

b) Men are favoured when job assignments are distributed in the news rooms. 
  True    Partly true    Hardly true   Not true 

 
c) It is easier for men to be promoted to higher positions. 

  True    Partly true    Hardly true   Not true 
 

d) Gender has no impact on every day work in the newsroom. 
  True    Partly true    Hardly true   Not true 

 
e) The contents of the news will look different if the news-editor is a man then if she is a woman.  

  True    Partly true    Hardly true   Not true 
 
f) There is equality between men and women in the Japanese society 

  True    Partly true    Hardly true   Not true 
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20. In your opinion, when is it right to publish a person’s name?  
(Check the box if you think it is right in the following case) 
 

a)       A child that has died in an accident   

b)       A child that has been the victim of a crime  

c)       An adult that has died in an accident   

d)       An adult that has been the victim of a crime  

e)       A person arrested for a drug related crime 

f)       A person charged with a drug related crime 

g)       A person under the age of … arrested for a crime 

h)       A person arrested for murder 

i)       A person prosecuted for murder 

j)       A politician prosecuted for tax fraud 

k)       A business executive prosecuted for tax fraud 

l)       A famous athlete accused of doping 
 

 

21. In your opinion, how much are the following questions debated in Japanese media? 

a) Equality between men and women 
 Too much             Sufficiently           Not sufficiently          Hardly debated at all 

 

b) Domestic violence 
 Too much             Sufficiently           Not sufficiently          Hardly debated at all 

 

c) The abolition of the death penalty 
 Too much             Sufficiently           Not sufficiently          Hardly debated at all 

 

d) Human rights in Japan 
 Too much             Sufficiently           Not sufficiently          Hardly debated at all 

 

e) Human rights outside of Japan 
 Too much             Sufficiently           Not sufficiently          Hardly debated at all 

 

f) The situation of the Burakumin 
 Too much             Sufficiently           Not sufficiently          Hardly debated at all 

 

g) Racism against non-Japanese people in Japan 
 Too much             Sufficiently           Not sufficiently          Hardly debated at all 

 

h) The existents of Kisha Clubs 
 Too much             Sufficiently           Not sufficiently          Hardly debated at all 

 

i) Immigrant issues 
 Too much             Sufficiently           Not sufficiently          Hardly debated at all 

 

j) The yakuza (the Japanese mafia) 
 Too much             Sufficiently           Not sufficiently          Hardly debated at all 
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Bilaga 2. Engelsk version av studentenkäten 
 

 

1. Age       _____ 

2. Sex                   Female    Male 
 

3. a) Did you study anything else before you started to study  journalism?  
 Yes             No 

 
If yes, what did you study and at what school? 

 
_________________________ 

 

4. How many hours do you expect to work per week as a journalist?     
 

_________________________      

5. Would you like to work more or fewer hours per week?   
 

 I am happy with the number of hours I work now 
 More. I would like to work _____ hours per week 
 Less. I would like to work _____ hours per week  

 
 

6. What areas would you like to cover? (Maximum two) 
 Culture 
 Sport 
 Politics/society 
 Editorial 
 Crime 
 Family 
 Entertainment 
 Science 
 Foreign news  
 Feature articles  
 Others (please specify): 
 Don’t know 

 
 

7. How do you imagine your career in journalism?  
(Multiple answers are ok) 
 

 I want to work for the same company or organisation for most of my career 
 I would like to work for a few different companies or organisations 
 I want to work in Japan 
 I want to work outside of Japan, at least for a few years 
 I only want to work as a journalist; I don’t want to get into a management position 
 I want a promotion that puts me in management 
 I want to get a top position in a media company 
 I would like to be a media researcher 
 Other (please specify): 
 I don’t know 

 
 

8. Here are some statements about journalists’ working environment. How well you think each one of the statements corresponds to 
reality?   

 
a) Newsroom working conditions cause a lot of stress 

  True    Partly true    Hardly true   Not true 
 
b) The newsroom work is severely controlled by the management 

  True    Partly true    Hardly true   Not true 
 
c) There is a friendly atmosphere amongst the fellow journalists 

  True    Partly true    Hardly true   Not true 
 
d) There is hard competition between journalists 

  True    Partly true    Hardly true   Not true 
 
e) Journalists working together share the same values in important issues relating to work. 

  True    Partly true    Hardly true   Not true 
 

f) Most of the time journalists decide for themselves what events to write about 
  True    Partly true    Hardly true   Not true 

 
 



56 

9. Why do you want to work as a journalist? 
(Multiple answers are ok) 
 

 It will let me have an exciting life 
 The salary and economical benefits are good 
 I will get respect from others 
 To become well known 
 To provide the public with objective information 
 To entertain the audience 
 I can advance my own attitudes and beliefs in society 
 To explain contradictions in society 
 To educate the audience or readers 
 To support the status quo in society 
 To develop a critical consciousness in the audience or readers  
 It’s easy to get a job in journalism 
 Other reason (please specify):  

 
 

10. The following few statements describe how journalists think about their profession. Mark how well you think each one of the 
statements corresponds to your own opinion 
 
A journalist should… 

a) …be a watch-dog over the powers of society 
  True    Partly true    Hardly true   Not true 

 

b) …in a simple way explain complicated events 
  True    Partly true    Hardly true   Not true 

 

c) …provoke new thoughts and ideas 
  True    Partly true    Hardly true   Not true 

 

d) …criticise injustices in society 
  True    Partly true    Hardly true   Not true 

 

e) ...show the audience different ways of life 
  True    Partly true    Hardly true   Not true 

 

f)  …report in a neutral way about the events in society 
  True    Partly true    Hardly true   Not true 

 

g) …reflect the public opinion 
  True    Partly true    Hardly true   Not true 

 
 

11. If you could choose any job within journalism, what would it be?  
 
_____________________________________ 
 

12. Is there any journalist whom you admire? Who and why? 
 

_____________________________________ 
  

13. What are, in your opinion, the most important qualities of a good journalist? (Maximum three) 
 

 General knowledge 
 Good relations with politicians 
 Wide experience 
 University education 
 Good personal appearance 
 Political commitment 
 Objectivity 
 Courage 
 Dignity 
 Specialisation 
 Eloquence 
 Being critical  
 Accuracy 
 Political neutrality 
 Others (please specify): 
 Don’t know   
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14. In your opinion, how much influence do the following institutions or persons have on the contents of the news? 
       

a) Elite politicians                  A lot      Some      Little       None       I don’t know 

b) Political administration     A lot      Some      Little       None       I don’t know 

c) Business interests              A lot      Some      Little       None       I don’t know 

d) The Kisha Clubs                 A lot      Some      Little       None       I don’t know 

e) Trade unions                      A lot      Some      Little       None       I don’t know 

f) The NSK                             A lot      Some      Little       None       I don’t know 
(Nippon Shimbun Kyokai) 

g) Media business                  A lot      Some      Little       None       I don’t know 
networks 

h) Individual journalists        A lot      Some      Little       None       I don’t know 

i) The audience, readers      A lot      Some      Little       None       I don’t know 

j) Newspaper editors            A lot      Some      Little       None       I don’t know 

k) Advertisers                         A lot      Some      Little       None       I don’t know 

l) Religious organisations    A lot      Some      Little       None       I don’t know 

m) Individual corporations      A lot      Some      Little       None       I don’t know 
(please specify): 

 

15. How free do you consider the press in Japan to be?   
 

  Completely    Partially    Not at all   Don’t know 
 

 

16. In all countries the media has to struggle with problems of different kind. What is in your opinion the biggest problem in Japanese 
journalism today? (Please do only give one answer) 

 
______________________________________________________ 

 

17. What Japanese media do you trust the most? 
 
_______________________________________________________ 
 
 

18.  What Japanese media do you trust the least? 
 

_______________________________________________________ 
 

19. Here follows a few statements about women and men working in journalism. Mark how well you think each one of the statements 
corresponds to reality.  

 
a) Gender has an influence on what subjects a journalist is assigned to cover.  

  True    Partly true    Hardly true   Not true 
 
b) Men are favoured when job assignments are distributed in the news rooms. 

  True    Partly true    Hardly true   Not true 
 
c) It is easier for men to be promoted to higher positions. 

  True    Partly true    Hardly true   Not true 
 

d) Gender has no impact on every day work in the newsroom. 
  True    Partly true    Hardly true   Not true 

 
e) The contents of the news will look different if the news-editor is a man then if she is a woman.  

  True    Partly true    Hardly true   Not true 
 
f) There is equality between men and women in the Japanese society 

  True    Partly true    Hardly true   Not true 
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20. In your opinion, when is it right to publish a person’s name?  
(Check the box if you think it is right in the following case) 
 

a)       A child that has died in an accident   

b)       A child that has been the victim of a crime  

c)       An adult that has died in an accident   

d)       An adult that has been the victim of a crime  

e)       A person arrested for a drug related crime 

f)       A person charged with a drug related crime 

g)       A person under the age of … arrested for a crime 

h)       A person arrested for murder 

i)       A person prosecuted for murder 

j)       A politician prosecuted for tax fraud 

k)       A business executive prosecuted for tax fraud 

l)       A famous athlete accused of doping 
 

 

21. In your opinion, how much are the following questions debated in Japanese media? 

a) Equality between men and women 
 Too much             Sufficiently           Not sufficiently          Hardly debated at all 

 

b) Domestic violence 
 Too much             Sufficiently           Not sufficiently          Hardly debated at all 

 

c) The abolition of the death penalty 
 Too much             Sufficiently           Not sufficiently          Hardly debated at all 

 

d) Human rights in Japan 
 Too much             Sufficiently           Not sufficiently          Hardly debated at all 

 

e) Human rights outside of Japan 
 Too much             Sufficiently           Not sufficiently          Hardly debated at all 

 

f) The situation of the Burakumin 
 Too much             Sufficiently           Not sufficiently          Hardly debated at all 

 

g) Racism against non-Japanese people in Japan 
 Too much             Sufficiently           Not sufficiently          Hardly debated at all 

 

h) The existents of Kisha Clubs 
 Too much             Sufficiently           Not sufficiently          Hardly debated at all 

 

i) Immigrant issues 
 Too much             Sufficiently           Not sufficiently          Hardly debated at all 

 

j) The yakuza (the Japanese mafia) 
 Too much             Sufficiently           Not sufficiently          Hardly debated at all 
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Bilaga 3: Journalistiska förebilder 
Finns det någon journalist du beundrar? Vem och varför? 
 
Studenternas svar: 
Jinichi Matsumoto  

”Jag blev imponerad av hans perspektiv som undersökte Afrikas sociala strukturer med ett gevär 
som kallas kalashnikov.” 

  
Bai Yansong, kinesiskt ankare  

”Rapporterar med rättskänsla, visdom och mod.” 
 
Yasuharu Honda  

”Han redovisar sociala problem genom sina artiklar och verksamhet.” 
  
Kunio Yanagida  

”Han fokuserar på "människor" i sina verksamheter.” 
  
Gaikotsu Miyatake  

”Hans rebelliska ande var underbar.” 
  
Tetsuya Chikushi  

”Han hade bred kunskap inom många områden och var modig, inte rädd.” 
  
Seijin Ninomija  

”Han behandlar sport kritiskt och lugnt och tar upp okända idrottsmän.” 
 
Peter Jennings  
  
Tetsuya Chikushi  

”Jag delar hans liberala ståndpunkt. Han tillförde kritiska synpunkter om samhället.” 
 
Bob Green  
 
Kazutaka Sato  

”Han har en väldigt intressant personlighet.” 
  
Tetsuya Chikushi  

”Han hade följt med sin tro.” 
 
Siochiro Tawara  

”Han är ganska rakt på sak.” 
  
Ed Marrow på CBS  

”Han fortsatte kämpa mot makten och utbildade nytt område i nyhetssändning.” 
 
Kan Sanjun, professor på Tokyo Universitet  

”Hans tankar är klara och logiska.” 
 
Tetsuya Chikushi  

”Han var aktiv inte bara i seriösa nyheter utan också i kulturella sammanhang och han var själv en 
väldigt attraktiv människa.” 

 
Gaikotsu Miyatake  

”Journalist med rebellisk ande och humor.” 
 
Peter Jennings, Ed Marrow  
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Kenichi Asano  

”Jag beundrar hans vitalitet och träffande kritik. Jag är så glad att han var min lärare.” 
 
Chinne Sugihara  

”Not a journalist but I can learn from him.” 
  
Sebastian Salgado  

”Fotograf som visar människors värdighet även under rysliga situationer och därför är hans verk 
vackra.” 

  
David Halberstam  

”His work is so remarkable. His point of view is gentle on the outside but tough on the inside.” 
  
Kenici Asano, Katsuichi Honda, Sou Kenko  
 
Nakamura Kyotaro  

”He was the first editor in chief of the Braille Mainichi.” 
  
Bob Woodward  

”Han undersökte fall trots påtryckningar från auktoriteter.” 
  
  
Journalisternas svar: 
 
Carl Bernstein och Bob Woodward, Washington Post  

”Det finns mycket att lära från deras reportage som avslöjade sanningen om fallet Watergate.” 
 
Walter Lippman  

”Den första person som redovisat hur meningslös och nonsens folkmening och massmedia är.” 
 
Takeshi Tachibana  

”Jag uppskattar hans stora nyfikenhet, datasamlings- och analyskompetens och kritiska kraft.” 
 
Yoichi Funabashi  

”Han är aktiv som japansk reporter internationellt.” 
  
Yuku Kiryu  

”Han var emot krig under hela sitt liv.” 
  
Shigeo Saito  

”Visade sociala sjukdomar i början av 1990-talet under den ekonomiska bubblan genom att 
rapportera om hur fruar till affärsmän jobbade som soldater för sina företag, kvinnor med 
ätstörningar, människor med stora skulder.” 

 
Jonathan Schell  

”His articles in NY Times in the 80s raised public awarness about the danger of the nuclear arms 
race.” 

 
Walter Lippman  

”Den första som avslöjade inkonsekvensen i media.” 
 
Katsuhiro Kuroda, Chief of Soul Branch Office of Sankei Shinbun and Satoshi Tomisaka, frilansjournalist 
och Kinaexpert  

”Båda har mycket kärlek för folken i de länder där de arbetar och behåller kritisk anda. De 
rapporterar om mycket som inte dyker upp i japansk media annars.” 



61 

 
Gaikotsu Miyatake, Walter Cronkite  

”GM kritiserade samhället med hjälp av humor. WC var nyhetsankare men uttryckte bara sin åsikt 
under Vietnamkriget. Japansk tv importerade ankarsystemet på fel sätt. Privat media sänder ofta 
sina ankares billiga åsikter.” 

  
Anna Politovskaya; Bill Kovach & Tom Rosenstiel; Tatsuya Mori  
 
Yasuhiro Tase  

”Han rapporterar om sociala fenomen på ett enkelt sätt” 
  
Överordnad kollega som tidigare var min handledare.   

”Underbar balanskänsla och pålitliga åsikter” 
 
Kuino Yanagida 
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