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A,	  för	  den	  enskilde	  journalisten	  i	  sig	  behöver	  det	  nödvändigtvis	  inte	  svårt	  att	  vara	  objektiv	  utan	  en	  av	  
de	  stora	  utmaningarna	  ligger	  på	  redaktionen	  som	  behöver	  få	  in	  pengar	  från	  annonsörer	  eller	  ta	  
hänsyn	  till	  andra	  tidningar.	  Som	  människa	  är	  det	  lätt	  att	  bli	  påverkad	  och	  de	  kan	  vara	  svårt	  att	  vara	  
opartisk	  eller	  objektiv	  när	  man	  har	  åsikter	  om	  ett	  ämne	  man	  skriver	  om.	  	  

B,	  Medierna	  ger	  oss	  det	  vi	  vill.	  Och	  idag	  verkar	  det	  finnas	  ett	  bristande	  intresse	  hos	  gemene	  man	  för	  
kunskap	  och	  för	  att	  t.ex.	  en	  tidning	  ska	  kunna	  överleva	  måste	  den	  leverera	  det	  som	  läsarna	  vill	  ha.	  Vi	  
bidrar	  till	  att	  medierna	  inte	  kan	  leva	  upp	  till	  Furhoffs	  ideal.	  När	  det	  kommer	  till	  ”att	  pressens	  främsta	  
uppgift	  är	  att	  skaffa	  sig	  den	  tidigaste	  och	  korrektaste	  kunskapen…”	  så	  känns	  som	  att	  i	  alla	  fall	  alla	  
våra	  stora	  dagstidningar	  följer	  det.	  Alla	  vill	  ju	  vara	  först	  och	  strävar	  efter	  det	  och	  även	  att	  kunskapen	  
ska	  vara	  korrekt.	  	  

	  

2,	  Nerman	  har	  en	  viktig	  poäng	  i	  att	  det	  faktiskt	  inte	  går	  att	  vara	  helt	  objektiv.	  Men	  vi	  tycker	  ändå	  att	  
trots	  sina	  ideologier	  och	  åsikter	  så	  ska	  man	  som	  journalist	  sträva	  efter	  att	  vara	  så	  opartisk	  som	  
möjligt.	  Det	  är	  viktigt	  för	  en	  journalist	  att	  kunna	  sätta	  sig	  in	  i	  andra	  ideologier	  och	  på	  ett	  empatiskt	  
sätt	  finna	  förståelse	  för	  andras	  värderingar.	  

	  Vi	  håller	  inte	  helt	  med	  om	  att	  en	  journalist	  ska	  ställa	  sina	  egna	  frågor	  utan	  tycker	  (givetvis	  beroende	  
på	  vilken	  typ	  at	  artikel/reportage	  man	  gör)	  att	  man	  ska	  ställa	  publikens.	  Ett	  undantag	  är	  exempelvis	  
om	  man	  gör	  en	  dokumentär	  om	  något	  man	  själv	  är	  väldigt	  intresserad	  av,	  där	  kan	  det	  vara	  av	  stor	  
vikt	  att	  ställa	  sina	  egna	  frågor,	  eftersom	  man	  inte	  fått	  uppdraget	  av	  någon	  annan	  än	  sig	  själv.	  (Om	  så	  
är	  fallet)	  Vi	  anser	  att	  även	  om	  Furhoff	  hade	  fel	  i	  att	  staten	  gett	  medierna	  en	  officiell	  roll	  som	  
granskare	  så	  är	  det	  ändå	  de	  som	  vi	  tycker	  att	  man	  ska	  eftersträva.	  

3,	  Vår	  lista	  

• Det	  ska	  finnas	  ett	  visst	  allmänintresse	  
• Empati	  
• Vara	  aktuellt	  
• Gärna	  beröra	  många	  
• Vi	  vill	  att	  de	  ska	  ha	  en	  tydlig	  samhällspåverkan	  (så	  vi	  kommer	  bort	  från	  

sensationsjournalistiken)	  

4,	  Vi	  har	  inte	  läst	  stycket	  men	  vi	  antar	  att	  han	  menar	  att	  journalister	  faktiskt	  har	  ett	  ansvar	  och	  inte	  
bara	  är	  som	  ”vilken	  strumpförsäljare	  som	  helst”	  och	  i	  viss	  mån	  så	  måste	  man	  tänka	  efter,	  reflektera	  
över	  vilka	  frågor	  man	  ställer.	  	  

5,	  	  

• Vi	  tycker	  att	  research	  är	  A	  och	  O.	  Något	  av	  de	  viktigaste	  för	  en	  journalist	  är	  att	  alla	  uppgifter	  
är	  korrekta.	  Det	  är	  bättre	  att	  lägga	  ner	  lite	  extra	  tid	  på	  researchen	  och	  på	  så	  sett	  få	  en	  mer	  
trovärdig	  text.	  Om	  ens	  text	  blir	  granskad	  och	  saker	  inte	  stämmer	  tappar	  man	  väldigt	  mycket	  
i	  trovärdighet	  och	  respekt.	  



• Vi	   tycker	   att	   en	   journalist	   ska	   ha	   stor	   empati.	   Det	   är	   lätt	   att	   tappa	   bort	   sig	   och	   bara	   se	  
händelser	  som	  scoop,	  men	  för	  att	  istället	  skapa	  bra	  och	  berörande	  texter	  är	  det	  viktigt	  med	  
empati	   för	   att	   kunna	   sätta	   sig	   in	   i	   olika	   individers	   livssituationer	   oberoende	   av	   religion,	  
etnicitet	  och	  klass.	  	  	  

• Vi	   tycker	   att	   det	   är	   viktigt	   att	   man	   inte	   sätter	   sitt	   eget	   varumärke	   före	   den	   personliga	  
integriteten.	  	  

	  


