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Abstract 

This paper concerns journalists who work within the private sector and the wideness 

of struggles in Polish journalism today. The purpose of this paper is to examine the 

level of professional identity and if it has changed as a result of the recent 

governmental intervention in national media laws and regulations. Through a 

qualitative-interviews with ten Polish journalists on four respected newspapers 

(Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Newsweek, Polityka) in Warsaw, we collected 

answers based on questions about altruism and the current political situation in the 

country. The study relates to Polish history and the context of media models, in which 

we have primarily applied the media models developed by the media scientists Hallin 

and Mancini (2004). 

 

Our result suggests that our participants have gained a higher level of altruism since 

the newly introduced media laws took affect in Poland in January 7th, 2016. It further 

suggests that the working climate for the interviewees today is challenging and 

versatile. The interviewed journalists have noticed economic difficulties for Polish 

journalism and describes a grand polarization between journalists in the private sector.  

Begrepp: altruism, autonomi, de-professionalisering, etik, etiska riktlinjer & regler, 

journalistiskt ansvar, medielagen, Polen, profession, professionalisering, 

samhällsansvar.  
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Den sjunde november 2016 fick polsk statlig television- och radio sig en törn. 

Presidenten tillika medlemmen till det regerande högerpopulistiska partiet Lag och 

rättvisa, PiS, Andrzej Duda undertecknade en ny lag tillsammans med regeringen. 

Den möjliggör för regeringen att styra över de statliga medierna i landet (Karlsson, 

Swiecicki, Bengtsson 2014). Finansministern kan avsätta mediechefer för att tillsätta 

nya, och hittills har många journalister förlorat sina jobb (Foster, Day, 2016). Därför 

är undersökningens tidpunkt speciell. Flera politiker har uttalat sig om medielagen i 

olika sammanhang och Polens premiärminister Beata Szydło framförde i sitt tal den 

18:e november 2015 att statliga medier ska användas för att undervisa folket om polsk 

stolthet för att stärka polackers patriotiska attityder (Szydło, 2015).  

 

Lagen har fått konsekvenser för journalister som är verksamma inom de statliga 

medierna redan idag – en del regeringskritiska journalister har tvingats sluta. Vi anser 

dock att lagen inte bara påverkar de statliga medierna utan kommer lämna ett avstamp 

på hela mediesystemet i Polen. Därför bestämde vi oss för att undersöka de privata 

tidningarna i landet och se hur den nya medielagen påverkat dessa. Mot den här 

bakgrunden frågade vi oss hur våra intervjupersoner förhåller sig till samhällsansvar i 

sin yrkesroll och vi ämnar att se ifall medielagen påverkat dem på något sätt i deras 

arbete.  

Polska regeringar har påverkat medieutbudet i statlig radio- och television förr. En 

undersökning med polska journalister kring journalistisk autonomi från år 1998 

resulterade i att 62 procent av de tillfrågade uttryckte en rädsla för att den dåvarande 

regeringen skulle använda medierna som propagandaverktyg (Dobek-Ostrowska 

2015, 33). Då som nu finns en oro för hur regerande makter påverkar journalistiken. I 

Reportrar utan gränsers årliga pressfrihetsindex fick Polen en betydligt lägre placering 

år 2016 än det förgående året, främst på grund utav den nya medielagen (Reportrar 

utan gränser, pressfrihetsindex, 2016). Polen hamnade på plats 47 vilket är en 

tillbakagång från plats 18 året innan. Vi vill med hjälp av professionaliseringsteorin 

och Hallin och Mancinis mediemodeller (Hallin, Mancini 2012) förstå denna 
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tillbakagång och få en bredare uppfattning om hur journalistiken i Polen påverkas av 

den politiska makten.  

Vår forskning tar delvis avstamp från Boguslawa Dobek-Ostrowskas tidigare 

forskning i forskningsprojektet “Journalism in change” där hon tillsammans med 

andra medieforskare undersöker journalistiska kulturer i bland annat Polen (Nygren, 

Dobek-Ostrowska, 2015). Dobek-Ostrowskas undersöker kvantitativt polska 

journalisters viktigaste uppgifter och om de tillfrågade anser att dessa uppfylls i 

Polen. Vi ämnar undersöka liknande tema, men med en kvalitativ undersökning där 

våra intervjupersoner får möjlighet att beskriva den nuvarande situationen utifrån sina 

egna erfarenheter och funderingar.  

En del har hänt sedan Dobek-Ostrowska med kollegor 2013 undersökte yrkets 

profession och det som saknas är djupgående intervjuer med journalister som arbetar 

under en tid där regeringen begränsar de statliga mediernas pressfrihet. Har de privata 

mediernas journalistiska förutsättningar påverkats av den nya medielagen? Och 

kommer vi få samma svar som Dobek-Ostrowska fick år 2013? Är det fortfarande 

främst starka ekonomiska företag och betalt material som gör intrång på yrkets 

professionalisering? (Dobek-Ostrowska, Barczyszyn, Michel och Baranowski 2013, 

45).  

 

I denna undersökning kommer ni att finna både en tillbakablick och 

samtidsbeskrivning av journalistiken i Polen från kommunistiska eran och framåt. Hur 

medieutbudet och den journalistiska utbildningen sett ut under den här perioden samt 

en beskrivning av den nya medielagen, detta presenteras i vår bakgrundsdel. Under 

kapitlet Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning beskrivs och förklaras 

Hallin och Mancinis mediemodeller (Hallin, Mancini 2004), däribland 

professionaliseringen. I resultatdelen presenteras rubriker som ringar in våra 

frågeställningar och i diskussionen kopplas svaren till teorierna.  
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2. Syfte & frågeställning  
Syftet med vår undersökning är att förstå hur polska journalister inom privata sektorn 

ser på sitt samhällsansvar och om samhällsansvaret har förändrats i samband med den 

nya medielagen. Därför har vi utfört djupintervjuer med journalister från de polska 

tidningarna Polityka, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita och Newsweek. Vi vill även 

tillföra ny kunskap om den journalistiska situationen i landet i dag.  

I undersökningen kommer vi svara på följande frågeställningar:  

1. Hur uttalar sig intervjupersonerna om de viktigaste journalistiska uppgifterna 

gentemot samhället? 

2. Hur ser intervjupersonerna att journalister i Polen uppfyller sitt journalistiska 

ansvar? 

3. Har intervjupersonernas syn på sina uppgifter förändrats sedan den nya 

medielagen trädde i kraft i Polen? I så fall på vilket sätt? 

De teorier som används är Hallin och Mancinis mediemodeller och 

professionaliseringsteorin (se 4.1). Dessa teorier tillämpas för att få djupare förståelse 

för Polens mediala situation inom den privata tidningssektorn.  

 

Under intervjutillfällena har vi använt flera frågor som förhåller sig till frågeställning 

1 (se bilaga). Intervjupersonerna fick bland annat välja ut svarsalternativ (dessa 

beskriv närmare i Tabell 1) som kretsade kring de journalistiska uppgifter som våra 

intervjupersoner ansåg mest relevanta för yrket. Frågeställning 1 var riktad till 

intervjupersonen på ett individuellt plan för att förstå dennes uppfattning om yrket. 

För att kunna besvara Frågeställning 2 använde vi oss av frågor där 

intervjupersonerna fick uttala sig mer generellt. När denna undersökning genomfördes 

var medielagen verksam och relativt ny och den privata sektor omfattas inte i direkt 

mening av lagen. För att besvara frågeställning 3 frågade vi intervjupersonerna hur 

lagen eventuellt kan ha påverkat deras arbete och känsla för samhällsansvar, trots att 

de arbetar på privata tidningar. Vi har undersökt ämnet på individuellt och generellt 

plan samt gett utrymme för intervjupersonernas resonemang i de olika 
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intervjufrågorna. Dessa intervjufrågor ska i sin tur hjälpa oss besvara 

frågeställningarna.  

Vi har avgränsat oss från flera aspekter som eventuellt varit intressant för 

undersökningsområdet. Exempelvis har undersökningsområden som täcker privat 

radio- och tv valts bort då vi anser att dessa medier inte är kompatibla med en 

jämförelse av forskningsprojektet “Journalists in three media systems” (2013). 

Eftersom vi ämnar jämföra undersökningen med “Journalists in three media 

systems” (2013) föll det sig naturligt att välja privata tidningar därför att forskningen 

rankar polska privata tidningar utefter professionaliseringsgrad. De tidningar med hög 

professionaliseringsgrad valdes därför ut till den här uppsatsen, något vi diskuterar 

mer senare (se 5.2).  

3. Bakgrund  
För att förstå undersökningens ämne behövs en tillbakablick av yrkets uppbyggnad i 

Polen och landets historiska kontext. Det går inte att jämföra med andra europeiska 

länder som är kopplade till kommunism, då Polen hade förutsättningar som de andra 

länderna inte hade (Dobek-Ostrowska 2012, 30). Det går inte heller att jämföra med 

äldre och mer utvecklade demokratier med en lång tradition av yttrandefrihet och 

gemensamma lagar (Hök 2015, 54). Därför får vi enbart utgå ifrån Polens möjligheter 

och politiska historia när vi söker förståelse om landets nuvarande situation. 

Journalistikens nuvarande form i Polen är relativt ung. I nedanstående stycken 

kommer vi återge Polens historia och visa hur den har legat till grund för dagens 

journalistiska situation. 

3.1 Journalistiken under kommunismen (1944-1989)  
Journalistiken 

När den kommunistiska regeringen år 1944 tillträdde makten ersattes ett relativt fritt 

och öppet medieklimat mot ett mer auktoritärt styrt (Dobek-Ostrowska 2012a, 29). 

Efter andra världskriget kom Polen att bli en kommunistisk satellitstat, det vill säga en 

stat som vid första anblick framstås som självständig men som är starkt beroende av 
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exempelvis en stormakt (Karlsson, Swiecicki, Bengtsson 2014). Både en 

sovjetliknande kultur, samhällig struktur och ideologi kom att implementeras i Polen 

under år 1948 (Ibid). Det journalistiska yrket monterades ned och den politiska 

makten tog kontroll över medieutbudet (Dobek-Ostrowska 2012a, 29). Jane L Curry, 

forskare i polsk journalistik,  menar att trots att medierna ansågs vara ett 

propagandaverktyg för det kommunistiska Förenade Arbetarpartiet (mellan år 1948 

och år 1989) så utvecklades journalistiken till att vara professionaliserad under den 

kommunistiska eran (Curry 2011, 37). Detta eftersom en kultur av välgjorda 

maktkritiska  reportage spreds i en allt större utsträckning (Ibid). Eftersom de 

journalister som varit verksamma utanför den kommunistiska och socialistiska 

journalistiken innan år 1939 hade avlidit, stupat i krig eller emigrerat så fanns nästan 

enbart partiknutna journalister kvar vid år 1944 (Dobek-Ostrowska 2012a, 29).  

Utbildning 

Den första högre journalistiska utbildningen infördes innan det kommunistiska styret 

år 1927 i Warsawa (Dobek-Ostrowska 2012a, 28). Det kan ses som ett tecken på 

yrkets roll och framfart innan kommunismen. Om detta ställs i kontrast till det 

efterföljande kommunistiska styret så såg journalistiken annorlunda ut. Under första 

delen av den kommunistiska eran, fram till slutet av 1960-talet, kunde endast de 

journalister som sympatiserade med socialism eller kommunism arbeta (Ibid). 

Journalisterna kom vanligtvis från arbetarklassen (Dobek-Ostrowska 2012a, 30) och 

inga krav på universitetsutbildning ställdes (Curry 2011, 26). År 1969 beräknas det att 

58 procent av alla verksamma journalister hade en avslutad universitetsutbildning och 

få hade fått en formell förberedelse inför journalistyrket (Curry 2011, 26).  

Medieutbud och marknad 

Under 1970-talet växte en opposition kopplad till Solidaritetsrörelsen fram (Karlsson, 

Swiecicki, Bengtsson 2014). Efter tider av hårt styre kom allt fler intellektuella och 

arbetare att närma sig varandra, ett samarbete växte fram i form av en anti-

kommunistisk rörelse och år 1976 startades en kommitté som kallades KOR (Ibid). 

Oppositionell journalistik växte. De oppositionella journalisterna, som delvis arbetade 
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utanför landets gränser, hade större möjligheter till att skriva maktkritiskt än i andra 

kommunistiska länder under den tiden (ibid) (Dobek-Ostrowska 2012a, 30). Privata 

medier var lagligt, vilket var unikt för dåtida kommunistiska länder. Trots det 

kommunistiska styret så förekom det kritik mot både regimen och dess ideologi (Ibid) 

och enligt Curry så förekom både kvalitativa reportage och essäer (Curry 2011, 70).  

3.2 Journalistiken efter kommunismen (1989-2015) 
Journalistiken 

Övergången från ett fyrtiofem år långt kommunistiskt styre till en demokrati vara 

brokig. Polens ekonomiska utveckling låg efter många andra europeiska länder och 

rättssystemet var ur balans. Parallellt började flera polska medier att ställa sig fria från 

staten (Dobek-Ostrowska 2012a, 29).  

Utbildning 

Under 1970-talet grundades det journalistiska institutet på universitetet i Warsawa 

(Stigbrand, Nygren 2013, 41) och på 1990-talet hade 45 procent av alla journalister en 

journalistisk utbildning. Antalet har sjunkit de senaste åren, år 2009 låg den siffran på 

31 procent (Dobek-Ostrowska 2015, 35).        

Medieutbud och marknad  

Åren efter 1989 bestod av en övergång från statligt kontrollerade medier till fri press 

styrd av den fria marknaden. Privata tidningar fortsatte sin distribution, vissa statliga 

medier fick kommersiell styrning och övergick till den privata marknaden (Dobek-

Ostrowska 2012a, 31).  

Under samma period växte tidningar fram som delvis grundades innan det första 

demokratiska valet (Ibid). 

Under 1990-talet trädde utländska företag in på den polska mediemarknaden. Den fria 

marknaden var ung och utländska företag hade bättre ekonomiska möjligheter att 
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utvecklas i landet än nationella företag. Deras etablering på den polska 

mediemarknaden bidrog till en stark kommersialisering och tabloidisering samt 

bidrog till att många polska ägare försvann under denna period (Ibid).  

        

2000-talet innehöll en stark tillväxt av dagstidningar och de politiska inriktningarna 

på tidningarna var spridda. Under 2000-talet har tidningar som Rzeczpospolita, 

Dzennik och Gazeta Wyborcza vuxit sig starka (Ibid).  

3.3 I dag: Polariserade medier och ny regering 2016 
Utvecklingen under 1990-talet med utländska företag och kommersialiseringen märks 

än i dag (Dobek-Ostrowska 2012a, 37). Medielandskapet blir allt mer polariserat och 

regeringspartiet PiS har ändrat förutsättningarna för statlig tv och radio.  

Journalistik i dag  

Samhällsklyftorna i Polen är stora och kvalitativa medier når främst ut till de mer 

välbärgade, utbildade och urbana medborgarna vilket utgör en relativt liten elitgrupp i 

landet (Dobek-Ostrowska 2012a, 31-32). I dag befinner sig Polen i en situation där 

den rådande marknadsekonomin och utländska mediekoncerner påverkar 

journalistiken till att bli mer tabloidiserad och kommersialiserad (Ibid). För att ställa 

detta i ljuset av politiska skeenden så har mycket förändrats i den politiska sfären 

sedan år 1989. Sedan det första semi-demokratiska valet år 1990, det vill säga ett val 

som utåt har en öppen demokratisk inställning med partifrihet och yttrandefrihet men 

med ett system där dessa rättigheter snabbt kan fallerera, har statliga medier nästan 

alltid styrts av regerande partier (Dobek-Ostrowska 2012a, 35). Medieutbudet i 

statliga medier, det vill säga radio och television, har praktiskt taget alltid gått i linje 

med maktens åsikter. Dock har partier som tydligt påverkat medieutbudet aldrig dragit 

någon nytta av detta i längden då samtliga regerande partier nästan uteslutande blivit 

bortvalda i efterkommande val (Dobek-Ostrowska 2012a, 34-35). PiS, som vann valet 

2015, verkställde en medielag tillsammans med presidenten (tillika PiS-politikern) 

Andrzej Duda i början av januari 2016. Lagen ger dem rätten att avsätta och tillsätta 

nya statliga mediechefer (Scislowska 2016, 7 januari). Partiet har en historia av att 
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vara närvarande i medier. De ägde fram tills år 2006 50 procent av tidningen 

Rzeczpospolita (Dobek-Ostrowska 2012a, 34).  

 

Polska medier befinner sig i två olika läger i dag, konservativ högerkant och liberal/

vänsterkant. Det finns också medier som är privatägda alternativt statligt ägda, något 

som också tydligt påverkar innehållet i respektive medium (Dobek-Ostrowska 2012a, 

36). Men trots mediernas olika, men tydliga, politiska positioner betyder det 

nödvändigtvis inte att politiker befinner sig nära specifika medier. Således kan inte 

politiker räkna med mediers lojalitet såvida inte regeringen enligt lagar själva styr 

dem (Ibid).   

Utbildning i dag 

En av de främsta journalistiska utbildningarna i Polen är den på universitetet i 

Warsawa. Utbildningen etablerades år 1970 och har ungefär 2000 sökande varje år, 

varav cirka 80 studenter antas (Stigbrand, Nygren 2013, 41). Enligt forskning kring 

polsk journalistutbildning mellan år 2010- och 2013 fick ungefär en av fem av 

utexaminerade studenter jobb inom den journalistiska sektorn (Ibid). Omkring 31 

procent av alla journalister har en journalistisk examen, medan många har högre 

utbildningar inom andra ämnen. Den journalistiska utbildningen har ingen hög status 

och ofta finns journalistikkurser inkluderade i andra utbildningsprogram (Stigbrand, 

Nygren 2013, 11). Den främsta anledningen till att studenter söker sig till den 

journalistiska utbildningen i Warsawa har varit intresset för att arbeta med 

engagerande och spännande ämnen där det kulturella arbetsområdet varit det som 

lockar mest. Den främsta journalistiska egenskapen enligt studenterna är att vara en 

god lyssnare (Stigbrand, Nygren 2013, 98-103). Relativt långt ner på listan på varför 

man valt att studera journalistik hamnade anledningar som fokuserar på att granska 

makten (Stigbrand, Nygren 2013, 98).  

Medieutbud och marknad i dag 

Journalister på redaktioner för dagliga nyhetstidningar, magasin och statlig tv har 

observerat en ökning av politiska påtryckningar under det senaste årtiondet (Dobek-
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Ostrowska, Barczyszyn, Michel och Baranowski 2013, 66). Trots ökningen av dessa 

påtryckningar menar många journalister att det som oroar dem mest är ekonomiska 

faktorer (ibid). Många journalister upplever att kraven är högre och att anställda 

förväntas vara multikompetenta (Nygren, Dobek-Ostrowska och Anikina 2013, 168). 

Samtidigt som medieföretag har minskat antalet anställda efter den ekonomiska krisen 

år 2007 och år 2008 har kommersialiseringen försvagat den journalistiska kvalitén 

(Nygren, 2013, 26-36). 

3.4 Den nya medielagen 
För att förtydliga hur journalisters arbetssituation kan ha påverkats av den nya 

medielagen behöver vi förstå lagens uppkomst, vad syftet med lagen är och vad den 

innebär.   

PiS blev det första post-kommunistiska partiet att ta absolut majoritet i parlamentet 

och var också det första partiet att inta presidentposten vid valet i oktober 2015. Kort 

därefter röstades en ny medielag igenom som ökade statens inflytande över statlig tv- 

och radio (Stevens, 2016). Europeiska rådet reagerade genom att be president Duda 

att inte skriva under lagändringen och en diskussion om inskränkningar på den polska 

tryck- och yttrandefriheten blev internationell; var demokratin i landet hotad? 

(Greenslade, 2016). President Duda svarade på Europeiska rådets kritik offentligt med 

att säga att nya medielagen kan förbättra medierna till att bli mer “opartisk, objektiv 

och trovärdig” eftersom det tidigare varit svårt att “kvalitetssäkra mediebolag som 

objektiva” (ibid). Samtidigt menar Beata Szydło, premiärminister i landet, att 

offentliga medel ska användas för att berätta för Polen och världen om polska hjältar 

och landsmän (Szydło, 2015). 

För att samhällsmedborgare skall kunna skaffa sig fri åsiktbildning spelar 

journalistiken sin roll i att förmedla information fri från påtryckningar, något som 

motarbetas av regeringen i och med den nya lagen (Karlsson, Swiecicki, Bengtsson 

2014). Lagen går emot de medborgerliga rättigheter som har till syfte att upprätthålla 

självstyrande medier utan politikers inverkan på dem (Ibid). När medielagen 

klubbades igenom i januari 2016 fick finansministern, i stället för den statliga polska 
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nyhetsbyrån PAP, rätt att avsätta chefer och tillsätta egenvalda chefer för statliga tv- 

och radio (Ibid).  

4. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
Valet av teorier har baserats på våra frågeställningar. Mediemodellerna, som vi 

förklarar i sektionen nedan, ger en inblick i hur polsk journalistik sett ut det senaste 

århundradet. Dessa går även att koppla till professionalisering, som förklarar vad 

journalistyrket har för status i samhället. Vidare i detta avsnitt knyter vi an till tidigare 

forskning och förklarar vad den har haft för relevans för utformningen av denna 

undersökning.  

4.1 Mediemodeller 
Medieforskarna Hallin och Mancini använder tre olika mediemodeller för att beskriva 

olika västerländska länders mediala läge. De menar ett lands mediemodell påverkas 

av landets politiska situation, sociala strukturer och journalistiska förutsättningar. De 

tre olika mediemodellerna är: polariserande pluralistiska modellen, demokratisk 

korporatistiska modellen och den liberala modellen. För att bedöma vilken modell ett 

land ligger närmast används fyra variabler; nyhetstidningsindustrin, politisk 

parallelism, professionalisering och statens roll i mediasystemet (Hallin, Mancini 

2004, 67). Viktigt att tillägga är att ett land aldrig fullständigt tillhör en av Hallin och 

Mancinis mediemodeller. Länder tenderar att pendla mellan dessa beroende på 

samhälleliga och politiska förändringar inom landet. Dock sker pendlingen oftast 

relativt långsamt då förändringar sällan sker över en natt.      

4.1.1. Fyra variabler 
Nedan presenteras de olika variablerna. I denna undersökning fokuserar vi främst på 

professionalisering, men kommer ta upp de andra tre variablerna i diskussionen.  

Nyhetstidningsindustrin 

Den första variabeln handlar om utvecklingen på mediemarknaden, där variabeln 

inriktar sig på storleken av upplagor på nyhetstidningar och vilka som läser 

tidningarna. Läsarna av nyhetstidningar tillhör antingen en politisk elitgrupp eller en 

grupp som har tillgång till massupplagor av tidningarna. De tre mediemodellerna 
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förhåller sig olika till länders upplageantal och läsargrupper vilket gör att länder 

kategoriseras annorlunda, det vill säga faller inom de olika mediemodellerna (Hallin, 

Mancini 2004, 21-25). Upplageantal förändras konstant, det är främst när det går att 

se större förändringar som sker under en längre tid som det påverkar landets 

mediemodell. Det är viktigt att förstå att dessa mediemodeller bygger på variabler 

som i sin grund är idealistiska och inte tillfullo stämmer med verkligheten.    

Politisk parallelism 

Variabeln handlar om hur politisk journalistiken är. Den berör bland annat om ett 

lands journalistik drivs av neutrala nyheter, åsiktsjournalistik eller partiskhet (Hallin, 

Mancini 2004, 26). Politisk parallelism innefattar också hur landets presshistoria sett 

ut, exempelvis hur partipressen har utvecklats eller avvecklats (Hallin, Mancini 2004, 

67) 

Professionalisering  

Forskningen om professionalisering växte fram på 1930-talet i Amerika. Talcott 

Parsons, en amerikansk forskare i sociologi, var en av pionjärerna i ämnet 

(Nationalencyklopedin, 2016). En profession tillfaller särskilda yrken som historiskt 

tillhört de yrken som kräver lång formell utbildning och som håller en hög status. 

Även fast flera professioner växt fram efter industrisamhällets framväxt räknas läkare 

och jurister till de klassiska (Nationalencyklopedin, 2016).  

Den amerikanska forskningen om professionalisering visar fyra tydliga punkter som 

ska ingå för att ett yrke ska klassificeras som en profession. Yrkesutövare ska ha:  

1) Autonomi över sitt kunskapsområde, någon slags kunskapsmonopol. 

2) Makt över sitt arbete, de kan själva ta besluten i det dagliga arbetet.  

3) Professionell autonomi som kräver en särskild etik som också regleras genom 

yrkesregler och intern granskning. 

4) För att värna autonomin har de professionella särskilda yrkesorganisationer.  

(Nygren 2008, 13). 
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Med detta tillkommer en altruism, “en strävan att arbeta för det allmännas bästa som 

håller samman en profession” (Nygren 2008, 14). Denna altruism går att översätta till 

samhällsansvar. För definition av ordet “ansvar” har vi använt oss av 

statsvetenskapens syn på ordet; “avses med ansvar de rättsliga eller politiska 

konsekvenserna av handling eller underlåtenhet” (Hermerén, Strömholm, 2016). Med 

detta menar vi att en handling (eller avsaknaden av handling) kan innebära 

konsekvenser för samhället.  

 

Ett motstånd till att journalistyrket klassas som en profession är att det ligger en 

komplexitet i att legitimera journalister. Utestängning av arbetare, för att minska 

andra yrkesgrupper som närmar sig journalistiken, går emot yttrande- och 

tryckfriheten. Yrkesorganisationer och staten kan inte heller reglera vilka som uttalar 

sig i medierna, och dessa två visar på att journalistyrket inte är en tydlig profession 

(Nygren 2008, 16).  

I analyser om hur ett viss lands status för journalister ser ut och vad graden av 

professionalisering är så behövs en historiskt och kulturell kontext för att få en 

djupare förståelse (Nygren 2008, 22).  

Statens roll i mediasystemet 

Variabeln syftar på hur närvarande staten varit i medier, framförallt i hur staten 

påverkar statliga medier, bland annat i form av censur (Hallin, Mancini 2004, 43). 

Men variabeln ser även på presstöd, skydd av pressfrihet och om journalistiken är 

marknadsdominerad (Hallin, Mancini 2004, 67) 

4.1.2. Tre mediemodeller 
I Hallin och Mancinis jämförande studier växte tre olika mediemodeller fram; 

polariserade pluralistiska modellen, demokratisk korporativistiska modellen och 

liberala modellen (Hallin, Mancini 2004, 67).  

Den polariserade pluralistiska modellen har en begränsad upplaga av nyhetstidningar 

med en politisk elit som främsta läsare. Journalistiken är åsiktsbaserad och 
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professionaliseringen låg. Staten blandar sig (framförallt) i statliga medier och censur 

förekommer. Ett exempel är Grekland.  

Den demokratisk korporativistiska modellen har en stor cirkulation av 

nyhetstidningar. Det finns en historia av partipolitisk press som nu övergått till att 

kommersiella medier blivit neutrala. Professionaliseringen är hög och även fast staten 

har stark närvaro finns skydd för pressfrihet. Ett exempel är Sverige.  

Den liberala modellen karaktariseras av någorlunda stor upplaga av nyhetstidningar 

och att kommersiell journalistik strävar efter att vara neutral. Professionaliseringen är 

hög och journalistiken är marknadsdominerad. Ett exempel är USA (Ibid).  

Ytterligare studier har gjorts av Dobek-Ostrowska, professor i statsvetenskap- och 

kommunikation vid University of Wroclaw, Polen. Hennes studier har utgått från 

Hallin och Mancinis mediemodeller men hon fokuserar enbart på centrala 

östeuropeiska länder och däribland Polen. Dobek-Ostrowska har vidareutvecklat 

modellerna i boken “Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years 

On” och benämner sina mediemodeller som hybrid liberal, politiserade medier, 

medier i omvandling och auktoritära medier. Trots att ovanstående mediemodeller 

ligger närmre i tiden har vi främst valt att fokusera på Hallin och Manicinis teori, då 

dessa modeller är mer vedertagna. Dock har Dobek-Ostrowskas forskning varit 

närvarande under vår undersökning och vi har framförallt fokuserat på hennes kapitel 

i Hallin och Mancinis bok “Comparing media systems beyond the western world”.  

4.2 Polens mediemodeller genom tiderna 
Polen har en journalistisk historia bestående av många mediemodeller. Under Sovjets 

styre (1939-1989) låg Polen nära den auktoritära mediemodellen som förekommer i 

icke-demokratiska länder där journalistiken används som ett propagandaverktyg av 

politiska auktoriteter. Den journalistiska eliten och medieägaren var nära kopplade till 

staten (Bogusława, Głowacki 2015, 35). Under den demokratiska övergången, efter 

1990, placerade sig Polen närmre den polariserade pluralistiska mediemodellen. Det 
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innebar bland annat att landet låg efter i ekonomisk utveckling och hade en svag 

rättslig myndighet (Dobek-Ostrowska 2012a, 47). Under denna period hade staten 

direkt kontroll över tv och indirekt kontroll över radio (Dobek-Ostrowska 2012a, 26). 

I dag anses Polen ha en splittrad mediemodell, som främst omfattar den polariserade 

pluralistiska mediemodellen men med inslag av den liberala modellen, den 

demokratiskt korporatistiska modellen och spår av Polens postkommunistiska arv 

(Dobek-Ostrowska 2012a, 49). Den liberala mediemodellen innebär att journalistiken 

delvis styrs av många utländska företag med starka inslag av tabloid samt en 

kommersialism med stor tillgång till billiga tidningar (Dobek-Ostrowska 2012a, 31, 

38). Mixen med den demokratiskt korporatistiska mediemodellen, som karaktäriseras 

av hög professionalisering, är inte helt okomplicerad. Detta innebär välorganiserade 

journalistutbildningar, väletablerade journalistorganisationer och förhållandevis hög 

autonomi (Dobek-Ostrowska 2012a, 29). Vid första anblick kan Polen uppfattas ligga 

närmare den demokratiskt korporatistiska mediemodellen än vad den egentligen gör. 

Detta är missvisande, eftersom många journalister uppfattas som politiska och 

subjektiva i Polen (Dobek-Ostrowska 2012a, 43).  

I Dobek-Ostrowskas kapitel i Hallin och Mancinis “Comparing Media Systems 

Beyond the Western World” (2012), lyfter hon fram att Polen är en blandning av alla 

tre mediemodeller, men med starkast drag av den pluralistiska polariserade modellen. 

Tre år senare, 2015, publicerar hon “Democracy and Media in Central and Eastern 

Europe 25 Years On” tillsammans med Michal Glowacki. Där menar hon att Polen i 

dag tillhör den liberala hybrid-modellen. Journalistiken anses relativt fri samtidigt 

som tillit till journalistiken minskar (Bogusława, Głowacki 2015, 26). Polen tillhör ett 

av de länderna i centrala Östeuropa som har en starkare demokrati, goda ekonomiska 

förhållanden och god teknisk utveckling. Landet är det i regionen som har bäst 

ekonomiska krafter att bibehålla nationellt ägande bland medier och hålla en mer 

konkurrensutsatt marknad (Bogusława, Głowacki 2015, 26-27). Trots positiva 

utvecklingar i Polen kännetecknas polska medier många gånger av politiskt 

inflytande, inte minst under ledandet av Lech Kaczyński 2005 till 2010, med några 

följande år av förbättrande utveckling i fri press (enlig pressfrihets index årliga 
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rankningar) för att nu sista året backa från plats 18 år 2015 till plats 47 år 2016 i 

Pressfrihetsindex (ibid)(Reportrar utan gränser, 2016).  

Mot denna bakgrund ser vi hur politiska makter historiskt i princip alltid försökt 

påverka polska medier och nyttjat dessa som språkrör för propaganda och budskap. Vi 

kan i vår analys finna förklaringar och djupare förståelse till de svar och reflektioner 

som våra intervjupersoner gett oss genom att sätta in de i en historisk kontext där 

sociala och politiska strukturer gömmer sig.  

4.3. Tidigare forskning  
Den forskning vi nedan presenterar är relevant för vår undersökning då den fokuserar 

på hur journalister i Polen uppfattar yrkesrollens ansvarsområden.   

Dobek-Ostrowska och “Journalism in change” 

En stor del av vår litteraturinhämtning är hämtad från det transnationella 

forskningsprojektet “Journalism in change” där författarna undersökt och jämfört 

journalistik (profession, utbildning, inställning, med mera).  

Vi har främst fokuserat på Dobek-Ostrowska, Barczyszyn, Michel och Baranowskis 

kapitel i  “Journalists in three media systems - Polish, Russian and Swedish journalist 

about values and ideals, daily practice and the future”. Den har gett oss en uppfattning 

om vad journalister anser om sin arbetssituation och om yrkesrollens uppgifter och 

intentioner. Trots att forskningsprojektet både innefattar 500 enkäter till vardera land 

och en senare tilltänkt publikation med intervjuer med journalister från två olika 

generationer så ville vi få en djupare förståelse för individuella journalisters 

inställning till sina arbetsuppgifter gentemot samhället. Vi ville höra deras 

uppfattningar om situationen, delvis för att sådana undersökningar inte gjorts sedan 

medielagen för statlig tv- och radio ändrades, men även för att få ytterligare insikt i 

polsk journalistik med hjälp av kvalitativa svar. Med det fick vi möjlighet till direkta 

möten med bättre förutsättning till att ställa relevanta följdfrågor. Därför har vi tagit 

stöd och inspiration av Dobek-Ostrowskas kapitel i “Journalists in three media 

systems”, när vi utformat våra frågeställningar. 
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Från “Journalism in change” har vi även använt oss av publikationerna “Journalism in 

Russia, Poland and Sweden. Traditions, cultures and research”. För att hitta bakgrund 

till polsk journalistutbildning har vi använt oss av “Professional identity in changing 

media landscapes. Journalism Education in Sweden, Russia, Poland, Estonia and 

Finland”, skriven av Gunnar Nygren och Karin Stigbrand. Dessa publikationer har 

tillsammans påverkat val av undersökningsområde, val av tidningar samt gett en 

bakgrund till polsk presshistoria.  

5. Metod  
Den givna metoden för vår undersökning har från start varit den kvalitativa. Tidigare 

forskning i ämnet har framförallt utförts med hjälp av kvantitativa metoder i form av 

enkäter vilket är effektivt om en vill nå ut till många på ett effektivt sätt. Men 

anledningen till att den metoden inte varit ett alternativ för oss beror på att vi velat 

fokusera på intervjupersonernas resonemang, reflektioner och erfarenheter. Därför har 

vi valt en kvalitativ metod i vår analys. Däremot fann vi inspiration från tidigare 

forskning som använt sig av frågor som hänger samman med ämnen om 

professionalitet, yrkesutövning och känsla för ansvar. Självklart är det inte 

konfliktfritt att dra generella slutsatser utifrån vår undersökning eftersom den är 

begränsad både till antal intervjuade och tid, men det hade inte funnits en mer 

passande metod för undersökningens syfte. Forskning i ämnet är relativt begränsad 

och de djupintervjuer som gjorts är inte dagsaktuell och har framförallt inte gjorts 

under den här speciella mediala tidsperioden i Polen. I introduktionen på boken Den 

kvalitativa forskningsintervjun (Kvale och Brinkmann 2009) beskriver författarna den 

kvalitativa forskningsintervjun såhär:  

”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, 

avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna 

(Kvale, Brinkman 2009, 17).” 
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Detta är en slående beskrivning på vad vi önskat uppnå med våra djupintervjuer, att 

genom den kvalitativa forskningsintervjun fylla i kunskapsluckan i det undersökta 

ämnet.   

För att peka på strukturella förändringar inom den journalistiska yrkeskåren i den 

privata sektorn förutsätts en representativ skara intervjuobjekt och betydligt mer tid 

för forskningsarbete än vad vi haft. Vi sätter, trots begränsningar, tillit till att kunna 

peka på vissa förändringar som presenteras i resultat och analys. 

5.1. Genomförande 
Denna undersökning baseras på en kvalitativ metod där vi använt oss av 

djupintervjuer med 10 journalister från fyra olika tidningar. Alla intervjupersoner fick 

möjlighet att vara anonyma om så önskades. De halvstrukturerade intervjuerna varade 

i genomsnitt i 55 minuter där vi hade förberedda frågor, dock med öppning för frågor 

utifrån intervjupersonens resonemang (Kvale, Brinkman 2009, 43). Precis innan 

intervjun startade presenterade vi oss, informerade om undersökningens syfte och att 

vi spelade in varje intervju. Frågorna hade varierade följdfrågor beroende på 

intervjupersonens svar, men alla intervjuer följde liknande struktur för att vi senare 

kunna jämföra svaren och peka på generella mönster (Kvale, Brinkman 2009, 46). 

Målet var att få avslappade intervjuer där den intervjuade kände sig trygg att uttrycka 

sig fritt. Vi ville få möjlighet att träffa intervjupersonerna, skapa ett förtroende och 

ställa givande följdfrågor under mer naturliga omständigheter än om vi hade mejlat, 

skypat eller talat i telefon. Detta var också relevant för att kunna ställa ingående 

frågor om medielagen. Vi avrundade intervjun med att fråga om intervjupersonen ville 

tillägga något. Vanligtvis kände intervjupersonerna att de fått säga allt de önskat, men 

vissa använde möjligheten till att understryka något. Tio intervjuer var utspridda på 

fem dagar och vi tog god tid till förberedelse. En del av förarbetet var att anordna 

låtsasintervjuer med testpersoner och vi använde oss även av varandra för att få en bra 

uppfattning om intervjufrågornas kvalité. När alla intervjuer var avklarade 

transkriberade vi de tio intervjuerna.   
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Vi frågade intervjupersonerna vart de ville ses. Eftersom intervjuerna utfördes i 

Warszawa kunde vi erbjuda att träffas i den lägenhet vi hade hyrt eller på offentliga 

utrymmen i staden. Vi ville att intervjupersonerna skulle välja plats för att ge dem 

möjlighet till en trygg miljö med utrymme att uttrycka sig fritt. Majoriteten valde att 

ha intervjun på sin redaktion. En valde att ha intervjun hemma hos sig och två valde 

att ses på ett café nära sina redaktioner.  

Som tidigare nämnts kommer inspirationen till denna undersökning från vårt intresse 

av utrikesjournalistik. Det gick att finna många tankeväckande ämnen, men vår 

undersökning utformades efter att vi ville lära oss mer om polska journalisters 

samhällsuppgifter. I “Journalism in change” har forskarna genom kvantitativt arbete 

med enkäter fått svar från 500 polska journalister på frågan “How important are the 

following professional duties for a journalist in your country?” vilket födde idén om 

att applicera samma frågor i en kvalitativ undersökning (Dobek-Ostrowska, 

Barczyszyn, Michel och Baranowski 2013, 44-45). De kvalitativa halvstrukturerade 

intervjuerna gav oss goda förutsättningar att förstå intervjupersonernas förhållning till 

sitt yrke (Kvale, Brinkman 2009, 44).  

5.2. Val av intervjupersoner och tidningar 
Första kontakten med intervjupersonerna skedde via mejl. Vi skickade sammanlagt ut 

159 individuella mejlförfrågningar till journalister och redaktörer på redaktionerna. 

Att skapa bra samtalssituationer har varit en av våra främsta styrkor för den här 

undersökningen. Självklart är detta en subjektiv tolkning från vår sida men tolkningen 

görs utifrån alla ingående och personliga svar som intervjupersonerna delat med oss.  

 

Vi eftersträvande att intervjupersonerna skulle vara jämnt fördelade mellan män och 

kvinnor och att det skulle finnas en stor variation mellan olika arbetsroller. Däremot 

var gensvaret av mejlförfrågningarna inte så pass stora att vi obehindrat kunde välja 

fritt. 15 stycken hade möjlighet att delta och utifrån dessa gjordes ett aktivt urval där 

10 intervjupersoner, baserat på kön och arbetsuppgifter, valdes ut. Trots en stor 

spridning i intervjupersonernas arbetsuppgifter arbetade närmare 40 procent av de 
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tillfrågade med ekonomijournalistik. Förutom det fick vi möjlighet att intervjua 

journalister som arbetade med kultur-, utrikes- och featurejournalistik.  

År 2012 var 41 procent av alla yrkesverksamma journalister i Polen kvinnor (Dobek-

Ostrowska 2012b, 35). I vår undersökning var 30 procent av intervjupersonerna 

kvinnor, vilket går att jämföra med forskningsprojektet “Journalism in change” där 40 

procent av de tillfrågade var kvinnor (Dobek-Ostrowska, Barczyszyn, Michel och 

Baranowski 2013, 36).  

Valet av tidningar inspirerades av “Journalism in change” där de klassificerade vilka 

tidningar som har högst professionell karaktär (Dobek-Ostrowska 2012b, 44). Vi 

valde att koncentrera oss på tidningar från både högerkant, mitt- och vänsterkant vad 

gäller politiskt orientering.  

 

Nedan beskrivs tidningarna som deltagit i undersökningen:  

Polityka: Polityka är en prestigefull vänsterorienterad veckotidning som grundades år 

1957 (Dobek-Ostrowska 2012b, 39). Tidningen anses inneha hög journalistisk 

professionalisering.  

Newsweek: Newsweek är en neutral veckotidning som ägs av Axel Springer-

koncernen. Den journalistiska professionaliseringen anses vara hög (Dobek-

Ostrowska 2012b, 44).  

Gazeta Wyborcza: Gazeta Wyborcza är en kvalitativ dagstidning (Bogusława, 

Głowacki 2015, 227). Tidningen anses vara vänster/liberal och är i opposition till 

Rzeczpospolita (Dobek-Ostrowska 2012b, 43). Ägs av koncernen Agora.  

Rzeczpospolita: Anses vara en kvalitativ dagstidning som hade hög journalistisk 

professionalisering fram till år 2006 (Bogusława, Głowacki 2015, 227). Innan år 2006 

ansågs tidningen vara politiskt neutral och med hög professionalisering. 

Professionaliseringen har minskat sedan år 2006, och tidningen tillskrivs nu en 

medium-placering (på en skala med hög, medium och låg). Före år 2006 ägdes 50 

procent av tidningen utav PiS (Dobek-Ostrowska 2012a, 44). Efter år 2006 har 

tidning varit politiskt involverat och öppet sympatiserat med PiS (ibid) men 
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Rzeczpospolita har ingen formell koppling till partiet (Dobek-Ostrowska 2012b, 43).  

5.3. Validitet & realibilitet  
Vi är medvetna om och har förståelse för att vi inte kan dra några generella slutsatser 

utifrån de djupintervjuer vi genomfört med våra tio intervjupersoner. Men utifrån 

urvalet av journalister och tidningar kan vi ändå peka på ett visst samband och 

resonera kring hur journalistiskt ansvar hos våra intervjupersoner har påverkats av 

bland annat medielagen, ekonomiska faktorer och samhälleliga skeenden. Samtliga av 

våra intervjupersoner har arbetat med journalistik i över tio år på några av Polens 

största och mest professionella tidningar samt varit med om politiska skiften. 

Eftersom vi saknade forskning i form av djupintervjuer med journalister från den här 

speciella tidsperioden men fann intressant forskning som byggde på relevanta frågor 

ville vi utgå från dessa (även fast de utgjordes av enkätstudier). 

Reliabiliteten för hur man transkriberar kan variera; hur en uppfattat ett visst ord, om 

en ska skriva ut alla orala läten och så vidare. Målet har varit att andra forskare ska 

kunna transkribera och analysera samma material och nå samma resultat som vi 

(Bryman 2011, 49). När vi transkriberade samtliga intervjuer befann vi oss hela tiden 

tillsammans för att minimera risken för ett varierat resultat och för att kunna hjälpa 

varandra vid behov. Alla transkriberade intervjuer laddades även upp på en gemensam 

molnbaserad plats så att vi kunnat se varandras texter och jämföra tillvägagångssättet. 

Validiteten är alltid diskuterbar. Innan vi började transkribera bestämde vi oss för att 

skriva ut samtliga ord som sades, det vill säga även utfyllnadsord, läten och 

upprepningar. Detta gjordes för att inte missa viktiga detaljer, vi som intervjuare och 

våra intervjupersoner talar inte samma modermål (Kvale, Brinkman 2009, 200-202). 

Det är viktigt att tillägga att vi förmodligen hade skrivit ut intervjuerna annorlunda 

om det hade skett på ett gemensamt modersmål där samtliga kom från samma 

kulturella kontext och land (ibid). Tolkningen hade förmodligen då legat närmre vad 

de intervjuade till fullo menat med vissa svar. Talsätt, uttryck och tankesätt är 

kulturellt influerade, det är inte nödvändigt så att människor uttrycker sig på samma 

sätt i ett annat språk än sitt ursprungsspråk (ibid). Vi är ödmjuka inför tanken att en 
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del från intervjutillfällena som mimik, uttryck, gester som påverkar förståelsen inför 

en fråga lätt glöms bort i efterhand. Allt kan inte bevaras, men för att underlätta har vi 

både spelat in och antecknat för att bevara så mycket som möjligt. Det som har varit 

till fördel för vår analys är att vi diskuterat mellan varandra under transkriberingens 

gång. Vi har exempelvis dubbelkollat huruvida vi uppfattat ett ord på samma sätt i 

inspelningarna om vi varit osäkra. 

5.4. Etik  
Utifrån den checklista som samhällsforskaren Alan Bryman tar upp har vi uppnått de 

punkter som listas för att ha ett godkänt samtyckeskrav varav några av dessa nämns 

nedan (Bryman 2011, 146). Vi har aldrig önskat dölja vårt syfte för våra 

intervjupersoner. Tvärtom har vi önskat vara tydliga med undersökningens syfte, allt 

enligt samtyckeskravet, för att kunna få bokade intervjuer med personer som är villiga 

att dela med sig (Bryman 2011, 135). Det samtycke vi har fått är först och främst via 

mejl där våra intentioner framgått på ett tydligt sätt. Samtycket har förstärkts inför 

varje intervjusituation. På plats fick vi ett verbalt informerat samtycke från samtliga 

intervjupersoner och vi informerade om undersökningens tema. Samtliga 

intervjupersoner har frivilligt ställt upp och kunnat dra sig ur under processens gång 

(Kvale, Brinkman 2009, 87). De har även haft möjlighet att vägra besvara frågor 

(Bryman 2011, 137) och fått alternativet att vara anonyma, vilket inträffat i ett fall. 

Något som värderats högt är att den anonyma personen inte är igenkännbar i vår 

undersökning så att läsaren inte kan lista ut vem intervjupersonen är (Kvale, 

Brinkman 2009, 89). Vi har säkerhetsställt att ingen intervjuperson, och framförallt 

inte den anonyma, kommer att ta skada av denna undersökning (Bryman 2011, 132). 

Någon vecka efter vår hemkomst mejlade vi till samtliga intervjupersoner för att igen 

be om ett samtyckte att använda deras namn i undersökningen. Vi ville ge 

intervjupersonerna möjlighet till reflektion efter att intervjuerna genomförts och 

känner i och med detta att samtycket är välgrundat.   

6. Resultat och analys 
Vi har med hjälp av en tematisk analys upprepande gånger gått igenom intervjuerna 

och letat efter relevanta citat och ämnen som hjälper oss att besvara våra 
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frågeställningar (Bryman 2011, 528). För att tematisera har vi sökt upp ämnen som 

nämnts hos flera av våra intervjupersoner, tittat på upprepningar och hur de lyft fram 

teman. Vi har sökt likheter och skillnader i resonemang bland våra insamlade svar för 

att hitta mönster. Nedan kopplar vi våra intervjuer till Hallin och Mancini’s variabler 

och mediemodeller.  

6.1. Variabler 
I våra intervjusammanhang fokuserade vi främst på frågor som kretsade kring 

 professionalisering, men använde oss även av frågor som handlade om politisk 

parallelism och statens roll i mediesamhället. Våra intervjufrågor har däremot inte 

frambringat svar som handlar om nyhetstidningsindustrin, och därför tas denna 

variabeln inte upp nedan. Men vi har tidigare konstaterat att tidningsupplagan minskar 

och att läsarkretsen främst består av en liten urban elitgrupp. 

6.2. Politisk parallelism 
Flertalet av våra intervjupersoner menar att den politiska parallelismen har ökat med 

mycket åsiktsbaserad journalistik. Rafal Wos på Polityka säger att: “I think the 

spectrum of opinions has become wider in Poland this last couple of days”.  

Journalistiken anses partisk, men inte direkt kopplat till partier, något som delvis kan 

bero på att det tidigare har förekommit många politiska partier i Polen (efter år 1989) 

och att det kan ha varit svårt för tidningar att förhålla sig till dem (Dobek-Ostrowska 

2012a, 36). Här bör tidningen Rzeczpospolita nämnas, som var partipolitiskt knyten 

till PiS fram till år 2006. Att journalistiken blivit mer partisk kommer vi diskutera 

nedan under polarisering och under objektivitet.  

Däremot undviker intervjupersonerna journalistiska organisationer som är för politiskt 

knutna, något vi kommer återkomma till under 6.3.  

6.3 Professionalisering 
Eftersom professionaliseringsteorin lyfter fram vissa punkter som mäter graden av 

professionalisering så valde vi att ställa frågor som förhöll sig till dessa. Våra frågor 

kretsade därför bland annat till hur våra intervjupersoner förhöll sig till graden av 
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autonomi över sitt arbetsområde, om de hade en journalistisk utbildning och om de 

tillhörde en journalistisk yrkesorganisation. En annan fråga handlade om utifall det 

förekom något typ av etiskt dokument på deras arbetsplatser och om det fanns en 

känsla för samhällsansvar i deras roller som journalister.  

 

Journalistisk utbildning 

Våra intervjupersoner kom in på den journalistiska banan på lite olika sätt. De flesta 

har ingen journalistisk utbildning men har däremot annan typ av utbildning som är 

kopplad till det ämne de skriver om. Nästan alla våra intervjupersoner har uttryckt att 

journalistisk utbildning inte är viktigt för yrket och menar att intresse och praktisk 

erfarenhet går före. Motiveringarna skiljer sig åt, en del menar att utbildning i 

journalistik inte är dåligt men att yrket inte till fullo går att lära sig genom teori. 

Managing editor in chief på Gazeta Wyborcza, Konrad Sadurski, anställer inte 

personer baserat på om de ansökande har en journalistisk utbildning eller inte:  

"I think that journalism is kind of a way of life. It’s not a matter of education 

so if someone is not interested in journalism who is educated as a journalist, I 

think he should change his profession". 

Det är genomgående att våra intervjupersoner, på liknande sätt som Konrad Sadurski, 

inte värderar den journalistiska utbildningen särskilt högt och understryker snarare 

vikten av erfarenhet och intresse. Rafal Wos, ekonomijournalist på tidningen Polityka, 

skattar inte journalistisk utbildning högt men poängterar att han inte vet så mycket om 

utbildningen då han inte själv utbildat sig:  

“When I entered the labour market it wasn't seen as an asset, to be a educated 

journalist. There was this feeling that journalistic media studies was not the 

best academic subject, it doesn’t produce very well educated people. I dont 

know if it is true or not because I never studied it …”   
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I dag undervisar Rafal Wos emellanåt i ekonomisk journalistik för mediestudenter.  

Det är tydligt att utbildning värderas högt, men att det nödvändigtvis inte behöver 

vara en journalistisk utbildning. En generell uppfattning bland våra intervjupersoner 

är att journalistiska färdigheter bäst lärs ut genom praktiskt utövning, något som 

Katarzyna Surmiak Domanska summerar väl: 

“I don’t understand journalistic education at all. (...) Journalism is a kind of 

skill that you only can learn by working. I think that it is more important that 

journalists has any education, to have a big knowledge about something you 

know, at all.”  

Om ett yrke klassificeras som en profession byggs det delvis på att yrkesutövaren 

införskaffar unik kunskap över sitt arbetsområde, utbildning är ett sätt att göra det på. 

En profession är ett yrke med hög auktoritet och status som bygger på hög utbildning 

(Nationalencyklopedin, 2016). Den journalistiska professionsnivån har inte gått en 

lika rak väg som andra professioner, då yrket lättare påverkas av värderingar i 

samhället och av sociala, kulturella och historiska kontexter (Nygren 2008, 19). Det är 

tänkvärt att våra intervjupersoner inte värderar den journalistiska utbildningen högt 

trots att de ser yrket som viktigt för ett fungerande samhälle.  

Journalistiska organisationer 

Journalistiska föreningar och organisationer har en funktion att stärka och förena 

yrkesgruppen. Det kan handla om att lyfta fram vikten av gemensamma yrkesregler 

samt sträva efter gynsamma arbetsförhållanden. Det finns faktorer som gör att Polen 

skiljer sig från länder med välutvecklad pressfrihet, exempelvis finns det ingen 

nationell enad yrkesorganisation som yrkesverksamma är medlemmar i (Dobek-

Ostrowska 2012a, 41). Istället finns det flera olika organisationer och det är inte en 

självklarhet att journalister i Polen tillhör någon av dessa. Polen har ingen 

pressombudsman och flera medier har istället sina egna etiska förhållningsregler 

(ibid). Våra intervjupersoner är eniga om att journalistiska yrkesorganisationer i Polen 

är allt för politiska och oppositionskritiska. Om detta stämmer kan en fråga sig om det 
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snarare är ett sundhetstecken att journalister inte är medlemmar då opartiskhet inte 

alltid går i linje med politiskt engagemang. Av våra intervjupersoner så var Renata 

Kim, samhällsredaktör på Newsweek, den enda som var medlem i en journalistisk 

yrkesorganisation. Hon blev nyligen medlem och är det enbart för att kunna bistå 

journalister som blivit sparkade från de statliga radio- och tv-stationerna sedan 

medielagen ändrades:  

“Yes actually a couple of month ago I joined one. (...) And during this couple 

of months we were mainly occupied watching what's going on in public 

media. As you probably know we have a huge problem firing people from 

public media and we are covering their lives and trying to help them.” 

Utifrån att samtliga av våra intervjupersoner anser att yrkesorganisationerna i Polen är 

för politiska och därmed inte är medlemmar (bortsett från en) så finns det anledning 

att resonera kring hur detta förhåller sig till professionaliseringsteorins del om att 

yrkesorganisationer stärker yrkets profession. Välfungerande yrkesorganisationer är 

något som tillfaller mer stabila mediesystem, exempelvis demokratiskt 

korporativistiska länder som exempelvis de nordiska länderna sägs befinna sig inom 

(Peri 2012, 15). Samtidigt är politiskt inflytande över medierna något som urholkar 

pressfriheten (Dobek-Ostrowska 2012a, 30, 43). Då de polska yrkesorganisationerna 

är politiskt styrda finns det anledning att se det låga medlemskapet som ett tecken på 

att de vill stå fria från politiska påtryckningar. 

Etiska riktlinjer 

Att ha etiska riktlinjer är nära kopplat till yrkets grad av autonomi, det vill säga den 

grad av expertis inom yrket. De etiska riktlinjerna bör regleras i form av yrkesregler 

som följs av intern granskning för att säkerställa kvalitén (Nygren 2008, 13). De 

etiska riktlinjerna är också kopplade till huruvida yrkessamma har förmågan att säga 

nej om arbetsuppgiften strider mot de etiska riktlinjerna utan att de fruktar påföljder. 

Av de fyra tidningarna i undersökningen hade enbart Gazeta Wyborcza etiska 

riktlinjer som journalisterna förväntades följa. De intervjupersoner som inte hade 
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några etiska riktlinjer på sina redaktioner menade att det förväntades ha 

grundprinciper inom sig och arbeta utefter dem. Nedan följer några citat kopplade till 

frågan om de intervjuade hade några etiska regler på sina arbetsplatser. 

Marciej Gajek, online-editor på Newsweek:  

" No. Frankly speaking, I never think of the necessity of having this kind of 

document".  

Aneta Kyziol, kulturredaktör på Polityka: 

“ I think that the ethics is a part of our brains. We have it, we don’t need to 

write the rules, because we mainly know them”.  

På frågorna som berörde etiska dilemman framkom att de flesta kände sig trygga med 

att tala med sina chefer om etiska problem samt kände sig trygga med att be om 

rådgivning från sina kollegor. Två av våra intervjupersoner gav exempel på situationer 

där de upplevt etiska problem och som de inte tyckte hanterades på ett korrekt sätt. En 

av våra intevjupersoner, som valde att vara anonym i undersökningen, berättade hur 

etiska dilemman på redaktionen var något som helst sopades under mattan:  

“I think that most of my colleagues have something like this in their heads, but 

on the other hand I remember a few cases when our journalists did something 

very non-ethical and nobody wants to do anything with this”.  

Maciej Gajek på Newsweek berättade om en tidigare arbetsplats där han fick sparken 

för ett granskande reportage han gjorde:  

I lost my job once. Is it serious? (...) Once in a public television, yeah, I was 

once. I made an investigative reportage about a bank owned by one of the 

wealthiest poles (...) so it was, well, lets say, very bad. (...) It was broadcasted 

and then it should have been broadcasted three times according to the 

program. It was broadcasted once and then it was shut down. It was also taken 
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out from the website of the television. I asked why and they sent me to one of 

the manager of public television and he told me "if you ask further questions 

about this reportage we wont be cooperating. So, yes, it was kind of a funny 

thing.” 

De flesta ansåg att de kände sig fria att säga nej till journalistiska uppdrag utan att 

vara rädda för påtryckningar eller negativa konsekvenser från sina överordnade. En av 

våra intervjupersoner stack ut i den här frågan och menade att hen hellre ljög ibland 

än att säga nej till uppdrag för att undvika besvärande motfrågor:  

“I lie sometimes, I say that i have to go somewhere and it’s not true”.  

6.4. Statens roll i mediemodellen 
Vi kan konstatera att staten har påverkat statliga medier. Tydligaste beviset är att PiS 

ändrat medielagen för att kontrollera statlig radio och television. Regeringen har även 

förändrat förutsättningarna för privata tidningar och vi kommer diskutera detta vidare 

i uppsatsen.  

Sammanfattning 

Det går att se att professionaliseringen fortfarande är låg i Polen i dag. Våra 

intervjupersoner värderade inte den journalistiska utbildningen särskilt högt, flertalet 

ansåg att det var förhållandevis fritt att säga nej till uppdrag och de flesta hade inte 

några yrkesetiska regler att förhålla sig till. Alla, även de som hade yrkesetiska regler 

på sina arbetsplatser, underströk vikten av att ha god moral i sitt arbete men också 

generellt i livet. Frågan är då om våra intervjupersoner inte anser att yrkesetiska regler 

är något som specifikt är bra för just deras yrke? Att etiska regler snarare är något som 

bör gälla alla i samhället och inte bara för journalister. Det ligger i så fall en konflikt 

mellan våra intervjupersoners förhållningssätt till pressetiska regler och graden av 

professionalisering, då hög grad av professionalisering grundar sig på en 

sammanhållen yrkeskår, specifika etiska regler för yrket och självgranskning i 

förhållande till unik kunskap inom sitt yrkesområde (Nygren 2008, 13). Dessa svar 

tyder, om vi utgår i från kriterierna kring professionaliseringsteorin, att våra 
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intervjupersoner delvis uppfyller beståndsdelarna för professionalisering. Trots att 

etiska regler och interna granskningar ofta saknades så var det tydligt att de flesta av 

våra intervjupersoner reflekterade över etiska dilemman och att de flesta också tog 

hjälp och stöd från kollegor och chefer.  

Vad gäller graden av kunskapsmonopol över sitt arbetsområde så går det inte att dra 

någon slutsats baserat på utbildning då vi inte granskat de journalistiska 

utbildningarna. Något som bör nämnas är att majoriteten av våra intervjupersoner inte 

har en journalistiskt utbildning men de flesta har någon form av högskoleutbildning 

med inriktning på det ämne de nu arbetar med i sitt journalistiska jobb. Det var tydligt 

att våra intervjupersoner ansåg att kunskap i journalistik är något som ges med 

praktiskt utövande. Altruismen som tilkommer när ett yrket klassificeras som en 

profession kommer nämnas i nedanstående kapitel.  

6.5. Journalisters viktigaste uppgifter gentemot samhället 
För att ha möjlighet att besvara frågeställningen “Hur uttalar sig intervjupersonerna 

om de viktigaste journalistiska uppgifterna gentemot samhället?” krävdes 

svarsalternativ inom ett brett spektrum där alla intervjupersoner hade möjlighet till 

igenkänning. Eftersom vårt undersökningstema utgår från forskningen i “Journalists 

in three media systems” (2013) önskades svarsalternativ som låg nära 

svarsalternativen i från den undersökningen. Detta för att kunna jämföra och 

vidareutveckla forskningen. För att kunna besvara frågeställning 1 använde vi samma 

svarsalternativ som i ovannämnd forskning. Frågan i “Journalists in three media 

systems” löd “How important are the following professional duties for a journalist in 

your country?”. Vi modifierade frågan till “What is the most important assignment for 

a journalist according to you? And why?” som sedan efterföljdes av frågan “If you get 

to choose these possible answers, which three do you think is most important? 

Explain why you chose these three”. Vi började med en öppen fråga där 

intervjupersonerna fick utrymme att tänka fritt för att sedan specificera med de 

efterföljande svarsalternativen. Valet att utforma intervjun på det här sättet gav 

intervjupersonerna tid att först tänka fritt, vilket var relevant för att se om det fanns 
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någon punkt eller aspekt som vi missat. Vi var rädda för att andra teman skulle 

nämnas så fort vi stängt av bandspelaren, och försökte eliminera detta genom att ställa 

öppna fria frågor under intervjun (Bryman, 2011, 431). Intervjupersonerna fick, direkt 

uttagna från den tidigare forskningen, välja tre svarsalternativ av dessa möjliga:  

!  

Tabell 1. Källa: Dobek-Ostrowska.  The "Journalism in Change" Project, 2012.  

För att öppna för alternativa svar gav vi intervjupersonen möjlighet att svara “other”. 

Ingen intervjuperson använde den punkten och det var ingen annan aspekt eller 

eventuell punkt som borde förekommit. Däremot bad flera om att få kryssa i fler än 

tre svar, något de inte fick.  

 

Vi har även tolkat in dessa svarsalternativ, dessa viktigaste journalistiska uppgifter 

gentemot samhället, som altruistiska intentioner. Denna altruism uppkommer, enligt 

professionaliseringsteorin, som en oundviklig reaktion när ett yrke räknas som en 

profession (Nygren 2008, 14).  

 

Control public authorities och Criticize injustice  

Det förekom en stor variation där 11 olika typer av svarsalternativ förekom. 

Svarsalternativet “Control public authorities” resulterade i givande svar. Den 

anonyma intervjupersonen, som har flerårig erfarenhet inom yrket, och arbete på en 

av de fyra redaktionerna menar att journalisters speciella ställning i samhället ger 

henom möjlighet att övervaka olika maktinstanser på ett sätt som gemene man inte 

kan:  

“(...) Only journalists can check something or can ask politicians why they're 

doing something. Consumers or even some kind of society of consumer 
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doesn’t have so much opportunities as we have.”  

Konrad Sadurski, managing editor in chief på Gazeta Wybrocza och med 24 år i 

branschen, ser “control public authorities” som en viktig journalistisk uppgift: 

 

“The only way to survive for this profession is to stand on the hard field and 

protect the idea to serve the society. To protect taxpayers, to watch the 

government and politicians and to help weaker and protect them from the 

stronger and I still believe in this.”  

Däremot menar journalisten Jedzrej Bielecki att “control public authorities” kräver 

vissa förutsättningar. Han är en utrikespolitisk journalist på Rzeczpospolita med 22 

års erfarenhet som bland annat utrikeskorrespondent i Washington och Bryssel. Han 

menar att det inte finns ekonomiska möjligheter att granska makten och säger att “We 

are heading towards a disaster because no one really controls the authorities”.  

 

Det framkom många intressanta svar hos de som valde “control public authorities”, 

men snarlika svar användes hos de som valde “Criticize injustice”. Många 

intervjupersoner menar att en relevant journalistisk uppgift är att försvara den lilla 

människan, vilket ibland förenas med “control public authorities” i fall som handlade 

om regeringen, rättsväsendet och sjukdomsberättelser. Konrad Sadurski, på Gazeta 

Wyborcza, är inne på det temat:  

“As a journalist you need to protect those who can’t protect themselves. So we 

always help people who are hurt by the court, hurt by the majority or hurt by 

the government. So as a journalist you need to protect the weaker from the 

stronger if the stronger are not right. And it’s kind of obvious now I think”.  

Renata Kim, samhällsredaktör på Newsweek och med 25 års erfarenhet, menar att 

“criticize injustice” behövs då journalister har en speciell ställning i samhället. Hon 
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tycker att journalister har möjlighet att påverka makten och att journalister har en 

högre röst än medborgare: 

 

“As a journalist we have a louder voice and when we see injustice and we 

describe it and when we tell other people we can make a difference and this is 

why its important for us to see injustice and tell other people and try to change 

the situation, try to remove the injustice. And we are easily hurt. We are 

visible, we can write, we can talk, we go to radio stations, we speak up, so it is 

very easy for us to point out injustice and say this is wrong and do something 

about it”.  

Ett genomgående tema under denna fråga har varit ovannämnda punkter. Däremot bör 

det belysas att dessa punkter uppfattas av våra intervjuperson som nära besläktade. En 

diskussion som lyftes var att “control public authorities” kunde vara direkt 

sammankopplat med “criticize injustice”, då det var offentliga makter som många 

gånger stod för orättvisan.  

Provide information objectively  

Marciej Gajek, onlineredaktör på Newsweek och med 13 års erfarenhet, menar att det 

inte är tillräckligt att berätta om orättvisor. Han menar att objektiviteten får 

bortprioriteras i specifika samhällssituationer och att journalister då har en skyldighet 

att inte bara visa orättvisor. Detta kommer vi återkomma till. Marciej Gajek säger att 

“I feel that I should not only tell about injustice, but also tell why this is not justice”. 

 

Detta är något som Aneta Kyziol, kulturredaktör på Polityka, inte riktigt håller med 

om. Hon valde bland annat punkten “Provide information objectively”. Hon ser att 

objektiv journalistik är viktig för att få en jämnvikt i hennes artiklar. Samtidigt 

poängterar hon att dessa punkter är valda utifrån hennes arbetsuppgifer, och att 

hennes ekonomikollegor på samma tidning eventuellt skulle välja punkter som utgick 

ifrån deras synsätt och arbete. Denna objektivitet anser hon går före journalistens 

uttryck för att förändra orättvisor: 
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“Provide information objectively is really important because we all have our 

own opinions and it’s very human that you support your opinions more than 

other that you are against. And as we are journalists, you should be objective. 

Just to make a place in your article for both sides of a problem, both sides of 

opinions.” 

 

Ekonomijournalisten Radoslaw Omachel på Newsweek anser också att objektivitet är 

viktig. Han menar att journalistik i enbart är information som säljs till läsaren: 

“I’m trying to sell my information as objective information and my readers 

has the option to make their own decision about the problem”. 

Objektivitet behöver nödvändigtvis inte vara relaterat till professionalism (Nygren 

2013, 24), något som vi kommer återkomma till. Däremot är det intressant att se att 

tillvägagångssättet för att väcka samhällsdebatt skiljer sig åt. Vissa intervjupersoner 

ansåg att journalisters uppgift var att skriva subjektivt för att berätta om orättvisor och 

samhällsproblem. Andra menade att det var viktigast att skriva objektivt, att 

objektiviteten var det starkaste vapnet mot försvagandet av demokratin.  

 

Stimulate new ideas 

Nästan alla lyfte fram att deras svar påverkades av vad de hade för arbetsuppgift. 

Katarzyna Surmiak-Domanska, feature-reporter på Gazeta Wyborcza, reagerade 

annorlunda på svarsalternativen än ekonomijournalisten Radoslaw Omachel på 

Newsweek eller Aneta Kyziol, kulturredaktör på Polityka. Katarzyna Surmiak-

Domanska underströk att hennes punkter valdes utifrån hennes perspektiv som 

featurereporter. Hon menade att journalisters uppdrag skiljer sig starkt ifrån hennes 

uppgifter. Därför valde hon också punkten “Stimulate new ideas”, då hon har 

utrymme att inta olika vinklar i sina texter som nyhetsjournalister inte har. Här 

berättar hon om kontroversiella och nytänkande reportage som kan ändra människors 

inställning till samhället:  
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“I think that thanks to such reportages, the mentality of people is changing, 

keeps on changing all the time. And of course, you cannot decide which article 

was most influencal in it, but the mentality of Polish people have been 

changing, especially starting with this century or maybe specially starting 

when we entered the European union.” 

Sammanfattning 

Ett genomgående tema bland svarsalternativen var attityden till journalisternas 

arbetsområden. Många ansåg att journalister har möjlighet att granska och ifrågasätta 

makten genom sitt yrke och att denna möjlighet inte existerar för civilbefolkningen. 

Många intervjupersoner upplevde ett starkt samhällsuppdrag och strävade efter att 

arbeta för ett bättre samhälle, vilket märktes tydligt vid svaren om “Control public 

authorities” och “Criticize injustice”. Detta samhällsuppdrag återkommer vi till senare 

i resultatdelen. Samtidigt, som tidigare poängterats, upplevde många att deras utvalda 

svarsalternativ berodde på deras specifika arbetsuppgifter och i det område de 

arbetade inom. Vi kan även konstatera att det finns en viss skillnad när det kommer 

till svaren i den kvantitativa forskningen “Journalism in three media systems” och vår 

kvalitativa undersökning. I “Journalists in three media systems” var nedanstående fem 

svarsalternativ (se Tabell 2) mest förekommande (i kronologisk ordning):  

!  

Tabell 2. Källa: “Journalists in three media systems”  

 

Bland intervjupersonerna i vår undersökning var dessa fem (se Tabell 3) de mest 

valda (kronologisk ordning):  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Tabell 3. Källa: Författare  

 

Även fast många av ovanstående punkter går att finna i båda undersökningarna ser vi 

en tydlig skillnad. Det mest förekommande svaret i “Journalism in three media 

systems” är “Bring forward various opinions”. Det svaret förekommer förvisso även i 

vår undersökning, men längre ned. Det vi anser är mest intresseväckande är att 

“Control public authorities” och “Criticize injustice” rankas lägre i Tabell 2, något 

som skiljer sig ifrån vårt resultat. Vi kommer återkomma till detta senare i vår analys.  

 

6.6 Det journalistiska ansvaret i Polen 

I detta kapitel har vi intentionen att besvara frågeställning 2 “Hur ser 

intervjupersonerna att journalister i Polen uppfyller sitt journalistiska ansvar?”. Nedan 

följer uttalanden från våra intervjupersoner samt en kort analys utav deras uttalanden. 

  

 

För att besvara frågeställningen använde vi frågan “Do you think that journalists in 

Poland fulfill their responsibilities towards the society today?” med följdfrågan “In 

which way?” under intervjuerna. Vi frågade inte hur våra intervjupersoner förhöll sig 

till ordet “responsibility” och frågan dök heller aldrig upp under någon av 

intervjuerna. Vi hoppas därför att alla intervjupersoner uppfattade frågan korrekt. 

Samtidigt ville inte vi begränsa ordet “responsibility” för intervjupersonerna med en 

given definition eftersom det var viktigt att ge utrymme till fri associering med ordet. 

Vi ville ge plats för oväntade teman innan vi specificerade vår fråga (Bryman 2011, 

445). Vi förutsatte att intervjupersonerna förstod kopplingen mellan journalistiskt 

ansvar och de viktigaste punkterna. Detta antogs eftersom frågorna ställdes i 

anslutning till varandra.  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Våra intervjufrågor om journalistiskt ansvar resulterade ofta i diskussioner om de 

hinder som våra intervjupersoner ansåg finnas inom mediebranschen i dag. Nedan har 

dessa hinder presenterats.  

 

Polarisering  

Samtliga intervjupersoner menade att journalister både uppfyller och inte uppfyller 

sitt ansvar. Bakgrunden till detta mångtydliga svar var förhöll sig framförallt till det 

polariserade medieklimatet i landet. Detta innebär att det finns en journalistisk 

splittring i form av kvalité, journalistisk intention eller politisk agenda tidningarna 

emellan. Det polariserade medielandskapet har dessutom ökat enligt våra 

intervjupersoner mer sedan valet 2015. Aneta Kyziol, kulturredaktör på Polityka, 

understryker detta: 

 

"We, as journalists, have been divided as journalists politically and 

ideologically as the society in Poland, which is very divided in mostly two 

parties right now." 

 

Marciej Gajek menar att polariseringen resulterar i svag journalistik där fokus ligger 

på att smutskasta varandra istället för att granska makten, och att journalister inte 

uppfyller sitt journalistiska ansvar på grund av detta. Han menar att “högermedier” 

förtalar liberala medier: 

“We, the liberal media are the worst thing in the world. They’re criticizing us 

for criticizing the government. They’re not watching what the government is 

doing, no, they’re watching what we're writing”. 

Vår anonyma intervjuperson menar att polariseringen inte enbart består av medier 

som är för eller emot regeringen. Hen menar att polariseringen även kan innefatta 

journalistik med hög och låg kvalité: 

 

“When you check the results of how the main Polish newspaper, how many 
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pieces they're selling - two of the biggest newspaper in Poland are tabloids. 

They don’t have any responsibility for anything, they want to just show naked 

people and write bullshit“. 

Journalistiskt ansvar påverkas av att nöjesinriktade texter tar större utrymme bland 

medier och stjäl tid från journalister. Detta kan i längden resultera i att utrymmet för 

att granska makten eller ifrågasätta rättvisa konkurrerar med vad som säljer bäst.  

 

Ekonomiska hinder 

Ett omfattande problem som nämns är hur viljan att uppfylla sitt journalistiska ansvar 

hindras av tidningens annonsörer. Cezary Kowanda, ekonomijournalist på Polityka, 

säger att det är svårt att se om polsk journalistik generellt uppfyller ansvaret gentemot 

samhället eftersom polska medier är så pass splittrade. Han menar även att betalt 

innehåll hotar möjligheten att arbeta för detta ansvar:  

“It difficult to say (om ansvar). Some of them probably yes and some of them 

not. There is a difficult problem with separating them, especially in a country 

where media outlets are not financially strong enough to separate journalist 

and PR. There has been a mixture of both and I would say that absolutely this 

is a very important problem as far as being a journalist or doing journalism in 

Poland, obviously there is more and more paid content in the media.” 

 

Aneta Kyziol på Polityka berättar att: 

“We are not as dependent as we sometimes want to be because we live from 

advertisment so we need to cooperate all the time with market, companies etc. 

We try to make a balance and to tell the truth but sometimes not to lose the 

advertisment”. 

 

Vår anonyma källa belyser också schismen mellan reklamintäkter och journalistens 

ansvar: 

!  39



 

“We're still trying to check what politicians are doing and my opinion, 

this level is quite good cover but when we're speaking about consumer 

needs and educate the consumer not to buy so much, (...) this level is 

completly abandon because companies are paying for advertisment in 

news papers so.. Editor in chiefs don’t wan’t to publish this kind of 

texts because some of the companies wants to "hey, we don’t want to 

advertisment".  

Hen menar även att:  

“If we have a conflict like this, editor in chief will chose rather 

company with advertisment than text from journalist. ” 

 

Jedzrej Bielecki, utrikesjournalist på Rzeczpospolita, menar att hotet mot det 

journalistiska ansvaret är internets gratisjournalistik, och att den skadar 

journalistikens kvalité och att det i förlängningen försvårar arbetet med journalisters 

ansvar till samhället. Han beskriver internet så här: “It’s like an atomic bomb, you can 

make energy out of if or you can destroy.” 

De ekonomiska aspekterna, som går att finna exempel på i ovanstående citat, har ett 

stort inflytande på journalistiken. Alla intervjupersoner nämnde hur det minskade 

ekonomiska förutsättningarna (i form av reklamintäkter, internets gratisjournalistik 

och köpt material) gör att journalisternas ansvar gentemot samhället utmanas allt mer.  

 

Intervjupersonernas krav 

Ett oväntat hinder som framförallt en av våra intervjupersoner lyfte var att 

intervjupersoner i generell mening i Polen styr vad journalister får publicera och inte. 

Kraven gör att journalister sätts i en situation där hen måste anpassa innehållet i 

artiklar efter vad intervjupersoner kräver eller avboka intervjuer helt och hållet, något 

som försvårar journalisters arbetssituation ytterligare. Katarzyna Surmiak-Domanska, 

feature-reporter på Gazeta Wyborcza, berättar om problemet såhär:  
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“But nowadays, for several years we have, and its connected with you 

question, if we reporters fulfill our task. If we don't that is why, because 

people who are interviewed or who agree to take part in a reportage, to agree 

to meet me for instance to talk, they use blackmail, absolutely blackmail”. 

 

Även fast temat enbart kom ifrån Katarzyna Surmiak-Domanska så formade det 

hennes arbete så pass mycket att det behövdes belysa. Som tidigare nämnt skiljer sig 

hennes arbetsuppgifter i från de andra intervjupersonerna.  

Men detta problem har påverkat hennes arbetssituation till den grad att färdiga 

reportage (som hon arbetat på i månader) tvingats dras in.  

Sammanfattning 

Våra intervjupersoner var eniga; det journalistiska ansvaret uppfylls till viss del. Det 

var intressant att våra frågor kring journalistiskt ansvar följdes av svar som beskrev 

olika hinder. Något som pekar på att våra intervjupersoner tycker sig ha ansvar som är 

svåra att uppfylla till fullo. Men arbetet för journalisters ansvar gentemot samhället 

motarbetas av olika faktorer. Intervjupersonerna menar att ekonomisk påverkan sätter 

stor press på den journalistiska produktionen, intervjupersoner ställer högre krav och 

Internet sänker kvalitén. Men det främsta hotet för journalister att ta sitt samhälleliga 

ansvar är polariseringen. I Polen finns två motpoler inom medier som enklast beskrivs 

som medier med positivt alternativt negativt inställning till regeringen. Polariseringen 

tar mycket energi och många av våra intervjupersoner menar att det sker öppen 

smutskastning som försämrar möjligheterna till att uppfylla sitt journalistiska ansvar.  

Vi kan konstatera att polariseringen kan ses som en negativ spiral som försämrar den 

journalistiska kvalitén och låter fokus ligga på smutskastning från de båda parterna. 

Det går även att hitta andra faktorer, exempelvis hur annonsörerna påverkar 

journalistiken. Att intervjupersoner kan ställa oresonliga och specifika krav på 

innehållet i artiklar de ställer upp på, var en fråga vi inte funderat över vilket fick oss 

att fundera över frågan kring autonomi ytterligare. Autonomi baseras på en 
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självständighet hos journalisten, något som kan hotas av bland annat medielogik och 

medieföretag. Men kan autonomin även vara hotad av intervjupersonerna? Nu kan, 

enligt Katazyna Surmiak-Domanska, en intervjuperson hindra eller påverka 

journalistens arbete. Hennes reportage har flertalet gånger påverkats av 

intervjupersoners krav och hon ansåg att det var den största faran för journalistiken. 

Denna påverkan som hon beskriver kan i förlängningen resultera i att journalisten 

förlorar sin självständighet och att samhällsansvaret hotas.  

6.7. Medielagens påverkan på journalisternas samhällsansvar 
Som närmare beskrivs i kapitlet 3.4 trädde en ny medielag i kraft (i januari år 2016). 

Utifrån den förändrade medielagen frågade vi våra intervjupersoner huruvida deras 

uppfattning av de journalistiska uppgifterna (de tre punkter de fick välja ut som 

förhåller sig till frågeställning 1) på något sätt förändrats i och med medielagen. Vi 

har nedan fokuserat på de områden där vi funnit konkreta exempel på uppfattade 

förändringar som våra intervjupersoner tagit upp. Dessa områden är: vikten av 

objektivitet, riggade debatter i statlig tv- och radio, förlorade statliga reklamintäkter 

för privata medier, att lagen anses unik men att statlig tv- och radio kontrollerats i 

decennier och att det kräver att privata medier granskar makten.  

 

 

Objektivitet 

Tidigare har undersökningen belyst (6.2) hur Marciej Gajek, Newsweek, har ändrat 

sin inställning till objektivitet. Han upplever att hans journalistiska uppgifter sträcker 

sig bortom objektivitet efter att PiS kom till makten och efter att den nya medielagen 

fastställdes: 

 

“So this is a situation that a year ago I wouldn’t think of and now im standing 

in a situation that I have to, as a journalist and as a media worker, fight for. 

Not only for democracy - fuck democracy when you have to fight for basic 

fucking basic human rights. Sorry for swearing. It’s just so unbelieveble. I 
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have worked in media for 13 years and I never thought that I still have to 

protest this shit”. 

Polska journalister anses i bred bemärkelse vara subjektiva och politiskt färgade 

(Dobek-Ostrowska 2012a, 43). Många påstår också att de har en övertygelse om att 

sprida sina egna politiska åsikter för att kunna uppfylla sitt journalistiska ansvar 

gentemot samhället (Ibid). Däremot bör det uppmärksammas att objektivitet inte 

nödvändigtvis behöver vara kopplad till professionalisering (Hallin, Mancini 2012, 

290).  

 

Marciej Gajek menar att fokus på att rapportera objektivt passerat:  

 

 

“You have to take a stand. It’s not always the situation where you can just 

inform and just report. Sometimes the situation the government put you in a 

situation of taking a stand, which is not the best option for journalists - of 

course“.  

Precis som Marciej Gajek har Jedzrej Bielecki, Rzeczpospolita, förlorat sitt jobb för 

att han uttryckt sig på sätt som inte uppskattats på redaktionen. Han menar att han 

tidigare blivit avskedad från Rzeczpospolita för att PiS hade makten och påverkade 

vilka som arbetade på tidningen. Nu är Jedzrej Bielecki tillbaka, och berättar hur han 

hanterade att PiS blev invalda år 2015. Han menar att hans journalistiska uppgifter 

inte har förändrats sedan medielagen. Samtidigt påstår han att lagen format hans 

arbete och synen på samhällskritik. I nedstående citat visas det hur han tagit ställning 

emot PiS. I citatet visar han, dock inte i lika färgstarka ord som Marciej Gajek, att han 

prioriterar att skriva regeringskritiskt: 

 

“I started to write quite critical. Other colleagues looked at me; why are you 

not a bit afraid or something? But then it appeared that other started to write 

the same way and it started to relax a bit so now it’s okay.” 
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Aneta Kyziol, kulturredaktör på Polityka, anser inte att hennes journalistiska uppgifter 

och ansvar har förändrats. Hon värderar objektiviteten högt och menar att det är 

hennes tillvägagångssätt för att behålla trovärdigheten. Hennes syn skiljer sig från 

Marciej Gajek, vilket visas tydligt nedan: 

“I’m against this new government but I respect democracy and I’m not against 

the peoples will so they wanted to vote on them (PiS), it’s okay. We should 

deal with democracy rules, so I don’t want to be very subjective= in my 

articles (...). We don’t need to, as journalists, just criticize them just because 

they’re PiS in general. If they do something good, we should write about it. If 

they do something terrible, we should write about it. We should balance, 

because if we dont balance we will not be credible, and that is the worst thing 

that can happen to us. We should stay credible to people, we don’t criticize for 

the critic itself”. 

 

Renata Kim, samhällsredaktör på Newsweek, berörde flera gånger under intervjun hur 

hon sympatiserar med journalister från statlig tv- och radio som blivit avskedade. En 

förändring som hon nämner är att hennes redaktion fokuserar på att skriva extra 

mycket om deras situation så att samhället skall veta konsekvenserna av den nya 

medielagen:  

“And during these months, we have been mostly occupied with looking at 

what happens in the public media. As you probably know we have a huge 

problem firing people from public media and we are covering their lives and 

trying to help them and trying to write and talk about them so you know the 

general public gets the information (...) Yes because I never felt it was 

necessary before but at the very moment it feels like we have to do everything 

we can to be together. To speak out and to express out opinions. This things 

are very important for us”.  
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Det går att se en skillnad intervjupersoner emellan. Deras syn på objektivitet är 

annorlunda, där vissa tagit stark ställning genom att öppet kritisera och ifrågasätta 

regeringen medan andra värderar objektiviteten högt. Vi ser att resonemangen under 

6.2 (som kretsade kring uppgiften att granska makten och kritisera orättvisor) i 

relation till objektiviteten utformas på olika sätt. En del väljer att granska makten 

genom objektiv nyhetsförmedling medan andra gör det på ett subjektivt sätt. 

“Journalists in three media systems” fann också att vissa polska journalister var 

subjektiva. De menar att stora delar av yrkeskåren ansåg att det var relevant att sprida 

sin politiska övertygelse för att uppfylla sitt journalistiska ansvar (Dobek-Ostrowska, 

Barczyszyn, Michel och Baranowski 2013, 36). Däremot är inte objektivitet 

nödvändigtvis synonymt med hög professionalisering utan normen om objektivitet 

styrs delvis av geografisk placering. Amerikansk journalistik präglas av objektivitet, 

något som europeisk journalistik inte alltid eftersträvar i samma utsträckning (Nygren 

2013, 24).    

 

Ojämn debatt  

Ett problem som flera av våra intervjupersoner diskuterat är svårigheten att få 

intervjuer med politiker om en arbetar för en regeringskritisk tidning. Detta har 

medfört att flera av våra intervjupersoner upplevt sig begränsade i sitt yrkesutövande 

men framhåller ändå vikten av att inte ändra sitt kritiska förhållningssätt. Som ett led 

av detta vill vi lyfta fram när Renata Kim, Newsweek, berättar om debatten i statliga 

medier. Hon berättar att hon upplever debatten som partiskt vilket resulterat i att hon 

numera avböjer sådana debatter. Detta dels för att hon inte kommer till tals och dels 

för att de ger henne negativa konsekvenser i efterhand.  

“ We as journalist are often invited to media to talk about different topics. To 

take part in discussions and to express our opinions. I'm not going to public 

media anymore because, first of all, I feel some kind of solidarity towards my 

colleagues who have been fired, and then when you are invited to public 

media the situation is this that it’s you who have your liberal and left opinions 

and three other people that are opinionated very much to the right. So you 
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have no chance in that discussion because you have those three right-wing 

journalists, or people, and there is no balance in such discussion so I just don't 

go because then, you get all stressed and your voice are not heard and then 

Twitter would hate you even more than usual”. 

Vi kan inte dra några generella slutsatser, men vi har frågat oss vad konsekvenserna 

kan bli om fler journalister som Renata Kim undviker debatter i statliga medier då 

debatterna känns riggade. Polen är historiskt knuten till den politiska pressen i större 

utsträckning än exempelvis länder i norra Europa som (ofta genom lagar) har större 

utrymme till att hålla sig fria från statliga påtryckningar (Hallin, Mancini 2004, 11). 

Om de statliga medierna i Polen kontrolleras på ett sätt som medför att journalister 

som Renata Kim väljer att hålla sig borta ifrån den offentliga debatten är 

utmaningarna med medielagen möjligen större än vi från början hade befarat. Detta 

kan eventuellt vara ett tecken på en växande polarisering i Polens medielandskap.  

 

Minskade reklamintäkter hindrar 

Intervjupersonernas första reaktion var att den nya lagen inte påverkat deras arbete. 

Men successivt upptäckte de områden där medielagen inverkat på deras 

samhällsansvar och deras arbetsuppgifter. Intervjupersoner på Gazeta Wyborcza, 

Polityka och Newsweek vittnade om att den nya medielagen till viss del givit 

minskade reklamintäkter men ett större antal läsare. De menade att regeringen har 

uppmanat statliga företag att inte annonsera i oppositionella tidningar, något som 

resulterar i mindre intäkter. Intervjupersonerna menade att en snålare ekonomi hotar 

kvalitén och påverkar det journalistiska ansvaret. Dock menar intervjupersoner på 

Gazeta Wyborcza och Polityka att läsarsiffrorna har ökat sedan PiS hamnade i 

regeringsposition. Aneta Kyziol, Polityka, berättar om situationen på tidningen: 

 

“The problem is that they control the biggest Polish corporations and these 

corporations are the main source of advertisement and the opposition media 

are now boycotted from these corporations. So we don’t have any 

advertisment from them. It’s a big loss of money for us, but we have other 
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sources of money. We have more and more readers now, so it’s not a big big 

problem”. 

 

Intervjupersoner berättar att reklamintäkterna har minskat på alla tidningar förutom 

Rzeczpospolita. Samtidigt har läsarskaran ökat på Gazeta Wyborcza och Polityka. 

Många intervjupersoner menade att detta var oroväckande ur ett ekonomiskt 

perspektiv, men tolkade in läsarsiffrorna som att polacker var på jakt efter kvalitativ 

journalistik och då valde bort statliga medier. Flera intervjupersoner menade att 

kvalitén i statliga medier har raserat efter medielagen och att fler läsare vänt sig till 

privata medier är ett tecken på detta. Något vi noterade var att oron för minskade 

reklamintäkter var förvånansvärt låg och att hoppet för en större läsarkrets, och med 

det en större opposition, var drivande. 

Oförändrad situation  

Cezary Kowanda på Polityka menade att den här medielagen inte är unik, då nästan 

alla regeringar efter 1989 har försökt påverka statliga medier. Han sa, vilket många 

andra intervjupersoner poängterade, att gemene man uppfattar statliga medier som 

opålitlig. Cezary Kowanda såg inte hur den nya medielagen direkt påverkat privata 

medier: 

“It has never been a credible concept of public media in Poland since 1989. It 

has been like most people are aware of, they are used to it. Every new 

government controls the public media”.  

 

Sammanfattning 

Många intervjupersoner kände en stark altruism där de slet dagligen mot medielagen 

genom att debattera och rapportera. Andra suckade och uppfattades inte som lika 

engagerade. Men en gemensam nämnare för nästintill alla tio intervjupersoner var att 

de spontant svarade att medielagen inte alls påverkat deras arbete, för att sedan ändra 

sitt svar. De insåg under intervjun att medielagen bland annat påverkat synen på 
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objektivitet, en ökad svårighet att få intervjuer med politiker, att minskade 

reklamintäkter kan påverka redaktionen i framtiden och att offentliga debatter är 

riggade.  

 

Något som överraskade oss var hur Marciej Gajek, online-redaktör på oppositionella 

Newsweek, såg sitt arbete som ett åtagande gentemot samhället. Han uppgav hur han 

varje dag fick försvara demokrati och mänskliga rättigheter och kände väldigt starkt i 

frågan. Men vi mötte även Jedzrej Bielecki. Han arbetar på Rzeczpospolita, en tidning 

som öppet stöder PiS. Han har tidigare fått sparken från tidningen då han skrivit för 

regeringskritiskt i sina artiklar och nu upprepar han aktivt detta. Ett sätt att tolka detta 

är att olika journalister motarbetar lagen på olika sätt; vissa öppet i oppositionsmedier 

och vissa kritiserar diskret inifrån.  

 

7. Slutsats och diskussion 
Vårt syfte är att förstå hur polska journalister inom privata sektorn ser på sitt 

samhällsansvar och om samhällsansvaret har förändrats i samband med den nya 

medielagen. Vi har för avsikt att uppnå syftet genom att besvara våra tre 

frågeställningar. Nedan kommer vi att belysa skillnaden i resultat från vår 

undersökning och “Journalism in change” samt poängtera samband mellan olika 

faktorer (såsom ekonomiska och politiska). Vi kommer även diskutera hur de fyra 

variablerna kan förklara vilken mediemodell Polen ligger närmast just nu.  

 

Förändrat resultat 

Vi kan se att en annan typ av samhällsansvar möjligen har utvecklats sedan författarna 

till “Journalists in three media systems” undersökte samma frågeställning 2013.  

Som tidigare nämnts (se tabell 1 och 2) visade deras undersökning att “criticize 

injustice” och “control public authorities” var lägre prioriterat bland deras 

intervjupersoner än hos våra. Det var alltså inte de viktigaste elementen för det 

journalistiska samhällsansvaret.   

Vår undersökning visar alltså att dessa punkter verkar ha fått mer tyngd och våra 

intervjupersonerna resonerade mycket om dess betydelse för den nuvarande 
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samhällssituationen. Alla dessa svarsalternativ visar en form av samhällsansvar, men 

vi tolkar det som att formen av ansvar har förändrats. Det går olyckligtvis inte att se 

om det finns en koppling i svarsalternativen till den nya medielagen. Svaren visar inte 

heller om engagemanget är större nu än tidigare, men intervjupersonernas uttalanden 

visar att de tycker att deras samhällsansvar och deras journalistiska uppgifter blivit 

allt viktigare för samhället.  

 
7.1. Mediemodell 
Denna undersökningen kan till viss del visa att spåren från den demokratiskt 

korporativistiska och liberala mediemodellen börjar blekna då PiS visar allt mer 

auktoritära tecken. Den utvecklingen kombinerat med journalisternas ökade rädsla för 

hur regeringen ska påverka journalistiken i framtiden påverkar det resultatet. Länders 

förhållande till olika mediesystem är i ständig förändring (Bogusława, Głowacki 

2015, 13), men det finns en antydan om att Polen förflyttar sig allt närmare den 

polariserade pluralistiska mediemodellen. Nedan förklarar vi hur vi kommit fram till 

det.  

Vi kan inte konstatera att upplagan av nyhetstidningar har ökat generellt. Men vi kan 

se att upplagan har ökat på Gazeta Wyborcza och Polityka, något som antingen kan 

indikera att läsaren blivit gemene man eller att elitgruppen blivit större. Våra 

intervjupersonerna vittnar om att politisk parallelism har ökat i form av 

åsiktsjournalistik, polarisering och partiskhet. Det kan exemplifieras med att 

inställningen till objektivitet har förändras, att sprickan mellan oppositionsmedier och 

regeringspositiv journalistik ökat och att de flesta av våra intervjupersoner känner att 

de tagit starkare roll som opposition sedan PiS blev regeringsparti. Eftersom våra 

intervjupersoner beskriver att upplagan ökat under en väldigt begränsad period är det 

viktigt att understryka att detta kan tala för en förändring långsiktigt men att det 

nödvändigtvis inte måste vara så. Som tidigare nämnts har Polen pendlat mellan olika 

mediesystem historiskt. Vi menar, utifrån vår undersökning, att Polen visar starka 

tecken på att närma sig polariserade pluralistiska modellen allt mer. Samtidigt är vi 
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ödmjuka inför att denna slutsats kan ändras då vår undersökning skett under en 

begränsad tidsperiod.  

Att arbeta för allmänhetens bästa är något som automatiskt tillkommer när ett yrke 

klassificeras som en (semi-) profession. Och professionaliseringen är skör, där 

exempelvis kulturella och sociala förändring i samhället kan påverka 

professionalisering och dess altruism. Något vi kan konstatera är att altruismen har 

ökat sedan medielagen infördes. Detta är inte förvånande i dagens rådande klimat, 

men samhällsansvaret har inte påverkat professionaliseringen. För 

professionaliseringen är låg i Polen, vilket är ett utmärkande drag för den polariserade 

pluralistiska modellen. Det är vanligt att unga demokratiska länder tillhör den 

modellen då dessa länder har en tradition av partipolitiskt press, avsaknad av 

självreglerande organisationer (Hallin, Mancini 2004, 165), etiska riktlinjer och statlig 

påverkan på medier (Hallin, Mancini 2004, 11).  

Professionaliseringsteorin menar att en profession bör ha en självgranskande 

organisation av yrkeskåren, något som Polen inte riktigt har i dag. Våra 

intervjupersoner lägger allt mer tid på att granska andra journalister, något som kan 

tyda på att en självgranskande instans saknas och behövs. Att sakna en granskande 

yrkesorganisation kännetecknar den polariserade pluralistiska mediemodellen, vilket 

förstärker vår teori om att Polen övervägande tillhör den just den. Men våra 

intervjupersoner ser inte heller journalister som en sammanhållen yrkesgrupp, vilket 

förstärker argumentet att polsk journalistik möjligen inte lever upp till en hög 

professionaliseringsgrad.  

Staten har en aktiv roll i medier i dag. PiS har direkt påverkan på statlig radio och tv 

direkt och indirekt påverkan på privata tidningar. Förutom det vittnar många om att 

samhällsdebatten skadas av riggade debatter i statlig tv.  

Närmare pluralistiska polariserade modellen 
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Trots att upplagan av nyhetstidningar ökar på Polityka och Gazeta Wyborcza kan vi se 

att Polen närmar sig den polariserade pluralistiska modellen. Den politiska 

parallelismen ökar, professionaliseringen är fortsatt låg men altruismen växer. 

Samtidigt har PiS en stark påverkan på medier. De flesta av våra intervjupersoner 

menar att de tagit en starkare roll som opposition sedan PiS blev regeringsparti. I 

undersökingen har vi enbart fått en inblick i hur Polen kan uppfattas inom en ytterst 

begränsad tidsram. Men alla situationer bör sättas i en historisk kontext; inget land är 

isolerat och fri från yttre och inre politisk och ekonomisk påverkan.  

Det vi kan konstatera är att samhällsförändring är konstant och att olika faktorer är 

direkt beroende av varandra. Våra intervjupersoner känner att journalistiken påverkas 

av PiS, exempelvis genom att de känner att samhällsdebatten skadas av ojämna 

debatter, att smutskastning från båda håll förekommer och en svårighet för 

regeringskritiska medier att intervjua politiker. Att mediesamhället förändras av detta 

är oundvikligt. Vi kan därför se på variablerna att det sker en utveckling där polska 

medier rör sig allt närmare den pluralistiska polariserade modellen.  

7.2. Samband 
Intervjupersonernas svar visar att den rådande mediala situationen i Polen är 

sammankopplade till fler faktorer än medielagen. Som tidigare nämnts tyckte vi oss se 

hur intervjupersonernas altruism ökat samt ändrat form sedan medielagen trädde i 

kraft. Men det polariserade medielandskapet tycktes dessutom bero på tidningarnas 

ekonomiska och politiska ställning. Det ekonomiska hotet lyftes upp från flera, 

antingen i bemärkelse av att journalistiken styrs av kommersiella krafter eller att 

annonsintäkter dras in från tidningarna av de statliga bolagen. Detta sker i en tid där 

politiska läger delar upp både journalistiken och landet i tydligare höger- och 

vänsterblock. Våra intervjupersoner upplevde att mer tid läggs till att kritisera och 

dementera tidningar de anser sprider felaktig information. När de politiska krafterna 

kränker yttrandefriheten inom statliga medier ökar det polariseringen i hela 

medielandskapet.  
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7.3. De tre frågeställningarna 

Syftet är att förstå hur polska journalister inom privata sektorn ser på sitt 

samhällsansvar och om samhällsansvaret har förändrats i samband med den nya 

medielagen. Vi anser att vi uppnått detta syfte genom att besvara frågeställningarna.  

Till frågeställning 1 har vi försökt rama in de viktigaste uppgifterna som våra 

intervjupersoner lyft fram. Det går att se en splittring intervjupersoner emellan, där 

vissa anser att objektiviteten värderas högt medan andra ansåg partiskhet som 

nödvändig för att belysa punkter såsom “criticize injustice” and “control public 

authorities”.  

I frågeställning 2 får intervjupersonerna berätta om de anser att det journalistiska 

ansvaret uppfylls samt vad som hindrar dem från att uppfylla detta ansvar. Här vill vi 

lyfta fram att intervjupersonerna anser att det journalistiska ansvaret delvis uppnås i 

dag, men att det finns flera faktorer som försvårar det. Exempel på faktorer är riggade 

debatter och polarisering.  

För att besvara Frågeställning 3 har vi frågat våra intervjupersoner om den mediala 

situationen sedan den nya medielagen. Vi kan se att medielagen har påverkat deras 

syn på sina viktigaste uppgifter. Exempel på detta är delvis att de ekonomiska 

åtstramningarna, där staten påverkat reklamintäkterna, lett till ytterligare ekonomisk 

oro om framtiden för tidningarna. En annan del är att regeringskritiska journalister fått 

det allt svårare att intervjua PiS-politiker. Samtidigt menar vissa intervjupersoner att 

statliga medier alltid styrts av politiker. Parallellt med detta, precis som Dobek-

Ostrowskas slutsats från 2013, så kan vi se hur ekonomiska faktorer i form av starka 

företag, annonsörer och betalt material styr journalisternas möjligheter till 

självständighet (Dobek-Ostrowska, Barczyszyn, Michel och Baranowski 2013, 45).  

Sammanfattning 

Under undersökningens gång fann vi tre punkter som var extra intressanta. Den första 

berör ökningen och förändringen av samhällsansvar och dess relation till 
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professionalisering. Det går att uppfatta tecken på att våra intervjupersoner känner ett 

ökat samhällsansvar sedan medielagen infördes, men att det finns en splittring i vad 

samhällsansvaret innefattar. Vissa intervjupersoner anser att objektivitet aldrig varit 

viktigare än nu, medan andra hävdar att subjektivitet är nödvändigt för att belysa 

orättvisor.  

 

Punkt två berör något som oroade oss. Den allmänna samhällsdebatten har försvagats 

sedan oktober år 2015. En intervjuperson poängterade hur debatterna var riggade, där 

den vänster/liberala sidan fick debattera ensam mot tre högerdebattörer. Förutom detta 

förekommer mycket smutskastning, hat mot journalister men framförallt en svårighet 

för regeringskritiska tidningar att intervjua PiS-politiker. Kombinationen av ojämna 

debatter och oåtkomliga politiker försvårar journalisters möjlighet till att utföra sitt 

ansvar gentemot samhället. Vi fann en avvikande syn på detta från Rzeczpospolita, 

där intervjusvar visade att detta inte alls uppfattades som ett problem på tidningen. I 

kontext av att Rzeczpospolita är den enda tidningen i undersökning som har en 

indirekt koppling till PiS blir diskussionen om en ojämn samhällsdebatt tidningar 

emellan ännu tydligare. 

Den sista punkten berör polariseringen. Intervjupersonerna nämner främst en politisk 

polarisering där oppositionsjournalister kritiserar staten, vilket leder till att 

regeringsvänliga journalister kritiserar dem. Detta bidrar till att oppositionella 

journalister kritiserar tillbaka. Denna onda cirkel av smutskastning försämrar den 

journalistiska kvalitén och möjligheten att uppfylla journalisternas ansvar.  

Mycket tyder på att Polen förflyttar sig allt närmare den pluralistiska polariserade 

modellen. Men vår undersökning är begränsad och framtiden oviss. Därför är vår 

förhoppning är att någon kan utveckla och fördjupa sig i detta ämne, främst med fler 

intervjupersoner och med en mer täckande studie som innefattar både kvalitativ och 

kvantitativ metod. Det finns även en stor brist på forskning om hur medielagen har 

påverkat lokaljournalistiken och de statliga medierna. Något som kan uppfattas 

svårtillgängligt, men som är av yttersta relevans, är att få en inblick i hur journalister 
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på statliga medier reagerat på lagändringen och om deras syn på samhällsansvar 

förändrats.  

 

Vår undersökning har gett oss möjlighet att möta etablerade journalister med gedigen 

yrkeserfarenhet. Om läsaren ser bakom akademiska formuleringar och frågor så 

bygger vår undersökning på en nyfikenhet och ett intresse för polska journalisters 

samhällsansvar under en tid där yttrandefriheten kränks. Under arbetets gång har våra 

intervjupersoner givit inspiration och en bredare förståelse för den fria journalistikens 

förutsättningar. Avslutningsvis vill vi lyfta fram ett citat från vår intervjuperson 

Renata Kim, samhällsredaktör på Newsweek:  

 

“My personal opinion is that when you start being afraid as a journalist, that’s your 

end. You can not be afraid.“  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9.  Bilagor.  

Intervjufrågor - mall  

Inledande information om att vi spelar in för att kunna få mer korrekta citat, men att 

allt som sägs är anonymt och kommer enbart att användas i forskningssyfte. Berätta 

kort om forskningen.  

 

Förberedande frågor (korta svar): 
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Tell us about your journalistic background   

• How was it that you started working with journalism? 

• Do you have a journalistic education?  

• For how long have you worked as a journalist?  
• In which journalistic field do you work?   

Are you a member in any journalistic organisation?  

• If yes, which one?  
• Why are you a member? What does this give you?  

• If no, Why not? Have you been a member before?  

 

Djupare frågor (långa svar): 

1. What is the most important assignment for a journalist according to you? And 

why?  

2. If you get to choose these possible answers, which three do you think is most 

important? Explain why you chose these three. (Answer options are based on 

the quantitative responses of Journalists in Three Media Systems) 

Svar, enligt Dobek-Ostrowskas forskningssvar:  

Bring forward various opinions  

Provide entertainment  

Stand free of special interests  

Ensure that media business does well  

Criticize injustice 

Mobilize people to act  

Control public authorities  

Tell the truth regardless of the consequences  

Educate the public  

Investigate government claims  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Represent diverse social groups  

Simplify and explain  

Provide information objectively  

Be neutral reporters  

Stimulate new ideas  

Influense public opinion  

Other: ______________ 

3. Do you think that journalists in Poland fulfil their responsibilities towards the 

society today?  

(In which way?)  

4. Is there any ethical rules or guidelines at your work that you are expected to 

follow? 

• If yes, what are those rules, can you explain them? 

• Is this rules/guidlines written down?  
• Do this guidelines/rules ever discussed at work? 

• Can you give an example of the latest discussion you had?  

• How does those guidelines/rules affect your work?  

• Is there anything with the guidlines/rules at your work that is problematic 

according to you, and is there? 

• Is it If a lack of ethical guidlines/rules at your work?  

• If yes which ones?    

3. Can you work independently in your workplace without pressure from your 

superiors or the company? 

4. Are you able to say no to journalistic tasks if you do not want to perform 

them?  
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5. Do you think that you are working mainly for the readers or to satisfy the 

media company's needs? Elaborate.  

 

6. What future do you see for Polish journalism?  

• What developments do you see?  

• The Polish govenment recently changed the media law towards public radio 

and Tv, what do you think about the new Polish media law? 
• How do you think the new media law will effect polisih journalism?  

• Do you think the new media law will affect your work? In which way? 

7. Have your views on your responsibilities toward the readers and society 

changed since the new media law took affect in Poland?   

 

8. Is there anything you want to add? 

9. Fråga om intervjupersonen vill vara anonym.  
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