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Abstract 
Den här uppsatsen tar upp hur nyblivna journalister i Ryssland ser på yttrandefrihet och hur 

deras utbildning tog upp frågan. Jag har ställt frågan på tre områden: yttrandefrihet, 

ägarinflytande och farorna med att arbete med journalistik i Ryssland. Jag har utgått från 

ansvariga skolledares beskrivningar av journalistutbildningar och även Svetlana Pastis (2010) 

undersökning av nyblivna journalister på 00-talet. Mina resultat bekräftar och kompletterar 

Pastis resultat. Undersökningen består av kvalitativa undersökningsintervjuer med nyblivna 

journalister från Moskva som ändå hunnit med att arbeta i minst ett år. Resultatet blev att de 

intervjuade inte känner sig påverkade av brister i yttrandefriheten, även om de är medvetna 

om att bristerna finns där. De intervjuade har valt att undvika att arbeta med ämnen där 

kontrollen är hög och där det kan finnas risker. Ägarkontroll av medier ser de intervjuade som 

normalt. Även om utbildningen i sig är fri leder inte det till fria journalister. Det verkar som 

att de intervjuade inte tycker att det är något problem med mediesystemet i Ryssland och de 

har valt att anpassa sig till det. 

�yckelord: journalistutbildning, Ryssland, självcensur, Sovjet, yttrandefrihet, ägarkontroll  
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1 Inledning 

När Sovjetunionen föll i början på 1990-talet var förändringarna snabba och radikala. 

Gorbatjov hade börjat upptiningen av totalitarismen redan med glasnost och perestrojka och 

när sedan det nya Rysslands första president Boris Jeltsin tog över blev friheten ännu större. 

Men samtidigt hamnade landet i en djup ekonomisk kris. Sedan Vladimir Putin tog över 

rodret vid millennieskiftet, först som president och nu som premiärminister, har ekonomin 

repat sig men demokratin vacklat. Dagen �yheters Rysslandskorrespondent Ingmar Nevéus 

beskrev landet så här: 

Bilden av Rysslands politiska system är splittrad. Å ena sidan: ett land där de två mest populära 

politikerna har makten, det kan väl inte vara en diktatur. Å andra sidan: ett land där ett enda 

parti dominerar på alla nivåer, där domstolar inte är oberoende och de stora tv-kanalerna hejar 

på maktens män, det kan väl inte vara en demokrati (Nevéus 2011, s.16). 

 

Bristande yttrandefrihet och kontroll av media är en stor del av det som får en att tvivla på 

demokratin i Ryssland. Reportrar utan gränser placerar Ryssland på plats 140 av 178 i deras 

Pressfrihetsindex för 2010 (Reportrar utan gränser 2011) och forskningsinstitutet Freedom 

House bedömde landet som ”not free” och på plats 173 av 196 i deras årliga bedömning. 

(Freedom House 2011). 

Mitt i det här utbildas nya journalister. De kommer från en generation som har få eller inga 

minnen från tiden i Sovjet. I ett land med tydliga inskränkningar av yttrandefriheten ska de 

utbildas till ett yrke som både är begränsat och ibland även farligt. Den här uppsatsen har som 

avsikt att undersöka hur nyblivna journalister med en kort tids arbetserfarenhet ser på 

yttrandefriheten i landet och hur de tycker att deras utbildning tog upp ämnet. 

Begreppet yttrandefrihet är genomgående i den här uppsatsen. I Stanford Encyclopedia of 

Philosophy resonerar man att yttrandefriheten inte är något som egentligen kan förhindras. 

Jag är verkligen fri att säga vad jag vill, men staten och andra individer kan ibland göra att den 

friheten blir mer eller mindre kostsam att utöva. Detta leder till slutsatsen att vi kan försöka 
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reglera yttranden, men vi kan inte förhindra det om en person inte avskräcks av hotet om 

sanktioner. Frågan handlar därför om att bedöma hur besvärligt vi vill göra det för folk att säga 

vissa saker (van Mill 2009). 

I Ryssland kan också vem som helst uttrycka vad den vill, men i kapitlet Bakgrund har jag 

sammanställt hur besvärligt det kan vara. Jag har skrivit om hur regleringen av möjligheterna 

till att yttra sig ser ut och vilka konsekvenser som kan uppstå, vilka gör att man kanske väljer 

att inte yttra sig i vissa situationer. 

I bakgrunden finns också en historisk tillbakablick över pressfriheten i Sovjetunionen, den 

dramatiska tiden efter dess fall fram till dagens ryska mediesystem. Efter det följer ett kapitel 

med tidigare forskning kring journalistutbildning i Ryssland och forskning om nyblivna 

journalister. Det leder till mina frågeställningar. Efter att ett kapitel om hur undersökningen 

gått till lägger jag fram resultatet och min analys av det. Avslutningsvis kommer mina 

slutsatser och förslag på hur forskningen på området kan föras vidare. 

Jag har tillåtit uppsatsen att bli något framtung för att jag tycker att det är viktigt att redogöra 

för den komplicerade mediesituationen och den historiska utvecklingen dit. Redogörelsen för 

journalistutbildningen har också fått ta plats för att dens utformning i förhållande till 

mediesituationen är intressant i den här uppsatsen. 

 

 

2 Bakgrund 

För att förstå dagens ryska mediesystem kan det behövas en historisk tillbakablick över 

mediernas situation i Ryssland. Flera stora förändringar har skett för journalistiken. Jag har 

delat upp utvecklingen i fyra olika stadier: propagandan och censuren i Sovjet, 80-talets 

mjuknande kontroll under Glasnost, 90-talets privatiserade mediemarknad och slutligen 

dagens situation. I den sista delen ger jag en bild av vad begränsningarna av yttrandefriheten 

består av idag. 
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2.1 Propaganda och censur i Sovjet 

Redan i Lenins skrifter från tiden innan revolutionen 1917 förespråkade han total kontroll 

över pressen. Hans argument var att ekonomiskt drivna tidningar inte kunde vara fria 

samtidigt som de var beroende av kapital. Han efterstävade också att förbjuda material som 

inte tjänade socialismens intressen. Det här blev också grunderna för de restriktioner av 

pressen som kom att gälla när Sovjetunionen kunde utropas 1922. Lenin såg massmedierna 

som en hjälp för Kommunistpartiet att införa sin nya världsordning genom att organisera och 

indoktrinera befolkningen. För att göra detta infördes en rad propagandaorgan. Tidningen 

Pravda, nyhetsbyrån Tass och kontrollorganen Agitprop och Glavlit (Gibbs 1999, s.4-5). 

Pravda, som betyder sanning, var Kommunistpartiets röst och figurerade som en modell för 

hur övrig press skulle vara. Tass distribuerade nyheter och ibland även riktlinjer för hur 

mediebevakningen skulle se ut (Gibbs 1999, s.5). Pravda trycktes 1987 i 11 miljoner 

exemplar och lästes av ungefär 50 miljoner människor (Ebon 1987, s.28). 

Avdelningen för agitation och propaganda, eller Agitprop, inrättades 1920 för att sprida 

politiskt, kulturellt och utbildande material men fick snabbt även uppgiften att styra och 

vägleda pressen. Olika avdelningar bildades senare när olika medier introducerades och 

enskilda medier hade ofta egna övervakare tilldelade dem (Gibbs 1999, s.5). 

Agitprop arbetade nära Glavlit som var en gammal censurbyrå från Tsarryssland som 

kommunisterna återskapade 1922. Glavlit samarbetade i stor utsträckning med den hemliga 

polisen och hade många lokala grenar i landet. Även här var representanter från Glavlit 

knutna till enskilda tidningar eller förlag och kunde stoppa publiceringen direkt. Allt som 

trycktes skulle inspekteras och godkännas efter en lista över vad som inte fick tas upp. Det här 

kom även att gälla offentliga tal och föreläsningar och när etermedierna etablerades skulle allt 

material som lästes upp där också genomgå kontrollen (Gibbs 1999, s.5-6). 

Listan över förbjudna saker att skriva om tog främst upp ”material rörande 

’statshemligheter’”. Men ”de var också på jakt efter ’anti-sovjetiskt’ eller pornografiskt 

innehåll, eller de avsnitt där ’falska uppgifter’ använts för att väcka den allmänna opinionen 

eller väcka ’nationalistisk och religiös fanatism’” (Gibbs 1999, s.5-6). Men journalisterna 

påverkades också när de skrev om till synes harmlösa ämnen. Joseph Gibbs citerar den 

sovjetiska journalisten Melor Sturua i sin bok Gorbachev’s glasnost:  
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Du skriver en liten artikel om en militär orkester i en stad och en företrädare för Glavlit säger: 

"Nej, du kan inte göra det, för om du nämner den militära orkestern betyder det att det finns en 

militär enhet i staden." Men det var ju strunt, eftersom det i nästan varje stad finns en militär 

enhet, och därför var det bara dumt (Gibbs 1999, s.6-7).  

Den här listan blev bara längre och längre, speciellt under Stalins tid vid makten. Vid tiden för 

Gorbatjovs ledarskap, 1985-1991, sades den vara en ungefär 15 centimeter tjock bok (Gibbs 

1999, s.7). 

Redaktörerna tillsattes alltid av partiet (Gibbs 1999, s.7) och självcensuren var såklart 

utbredd. Hagström (2000, s.203) liknar i Russian Reports journalistens arbete vid en 

minröjares – man kunde bara göra ett misstag i karriären. 

2.2 Glasnost och upptiningen 

Michail Gorbatjov blev generalsekreterare för kommunistpartiet 1985, vilket också innebar att 

han var Sovjetunionens ledare. Med honom lättades censuren och kontrollen av media upp när 

han introducerade Glasnost. Ordet betyder offentlighet eller öppenhet. Glasnost var en del i 

Gorbatjovs plan för att reorganisera det sovjetiska systemet och för att kritisera hans 

motståndare inom partiet (Gibbs 1999, s.88). Gorbatjovs planer var egentligen inte att öppna 

för demokrati, utan att återuppbygga unionen efter Lenins doktriner som han tyckte att partiet 

hade lämnat (Gibbs 1999, s.12). Martin Hagström (2000, s.203) menar att förändringarna 

också kan ha växt fram i takt med att de sovjetiska myndigheterna börjat förlora kontrollen 

över media på grund av utländska radiosändningar på ryska och olaglig distribution av 

hemliga tidningar. 

Glasnost betydde inte att kontrollsystemet försvann. De förbjudna ämnena minskade dock och 

redaktörerna byttes i vissa fall ut. Men det var fortfarande Gorbatjov som kontrollerade det. 

Gibbs spekulerar i att det förmodligen var anledningen till att Gorbatjov använde ordet 

glasnost istället för yttrandefrihet. Hans kontroll var dock inte total och hans motståndare 

utnyttjade det instabila läget och kritik även mot Gorbatjov började dyka upp i pressen (Gibbs 

1999, s.8-10). 
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Vid början av 1988 var landets politiska situation så rörig att Glavlit och Agitprop hade 

förlorat sin effektivitet och kontroll över media (Gibbs 1999, s.89). 1990 ändrades den 

sovjetiska konstitutionen så att kommunistpartiets dominans, både i politiken och av medier, 

togs bort. Flera tidningar började kort efter det att bryta sig loss från partiet och de anställda 

tog över ledningen. När kommunistpartiet förbjöds vid slutet av 1991 valde nästan alla 

tidningar att registrera om sig med de anställda som nya grundare. De här sista åren i Sovjet 

och de närmast följande i det nya Ryssland beskrivs ofta som en gyllene ålder för medierna. 

Journalisterna var oberoende, medierna var fortfarande finansierade av staten som hade 

förlorat sin makt att kontrollera dem. Tidningarna var populära bland läsarna som efterfrågade 

nyheter och information om det rådande läget i landet (Hagström 2000, s.205). 

2.3 Politisk kapitalism på 90-talet 

Inte långt efter Sovjetunionens fall började det i den nya Ryska federationen lanseras flera 

privata medieföretag, utöver de redan nämnda medarbetarstyrda. Landet hamnade dock i en 

svår ekonomisk kris som också påverkade mediemarknaden. Enligt Markus Soldner (2008, 

s.157) var massmedierna, enligt nya medielagar, fria från statlig kontroll men ändå var den 

ekonomiska och redaktionella friheten begränsad. Detta på grund av att storföretag och 

mäktiga affärsmän utnyttjade den ekonomiska krisen. De tungt ekonomiskt pressade 

medieföretagen kunde inte neka ekonomisk hjälp i utbyte mot kontroll av innehållet. 

Soldner kallar det läge som uppstod politisk kapitalism. När i stort sett hela Ryssland skulle 

privatiseras blev resultatet att det i stort sett inte gick att skilja på en ”ekonomisk aktör” och 

en ”politisk aktör”. Framförallt på grund av att privatiseringen skedde bakom stängda dörrar 

och med hjälp av Rysslands förste president Boris Jeltsins dekret istället för genom 

parlamentarisk lagstiftning, vilket det egentligen skulle enligt de nya konstitutionerna som sa 

att Ryssland nu var en demokrati. Det här resulterade i att de flesta medier ägdes och 

kontrollerades antingen av personer med starka politiska intressen eller av personer beroende 

av andra med politiska intressen (Soldner 2008, s.158). Hagström beskriver det som att 

mediemarknaden blev trefaldig. Utöver annons- och konsumentmarknaden fick man en tredje 

marknad av sponsring som kan komma från både statligt och privat håll. Detta var ett av de 

viktigaste sätten att kontrollera media och det gör det svårt att veta vem som ligger bakom 

kontrollen och vilka syften de har (Hagström 2000, s.209-213). 
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Ett exempel är när Jeltsin blev omvald på presidentposten 1996. Hans popularitet var väldigt 

låg och han riskerade att förlora mot kandidaten för kommunistpartiet. De ledande 

ekonomiska aktörerna i landet, med olika intressen, samlades bakom Jeltsin och en stor 

majoritet av mediekanalerna rapporterade tydligt partiskt. Kritiken mot Jeltsin försvann och 

antikommunistiskt material fyllde medierna. Opinionen svängde och Jeltsin blev sedan 

omvald (Soldner 2008, s.163). 

2.4 Dagens kontroll under Putin 

Både Reportrar utan gränser och Freedom House värderar pressfriheten i Ryssland som låg. 

Man kan även se hur landet har trillat längre och längre ner i deras årliga listor över 

pressfriheten i världen. Kritik har riktats mot speciellt Freedom Houses extremt låga rankning, 

där Ryssland ligger på ungefär samma nivå som Jemen och Förenade Arabemiraten, 

(Treisman 2011, s.352), men oavsett kan man se tydliga brister i mediesystemet. Det går även 

att klart se hur situationen blivit sämre det senaste decenniet sedan Vladimir Putin blev 

president. 

Vladimir Vladimirovitj Putin är den före detta KGB-mannen som från till synes ingenstans 

blev utsedd till premiärminister av Boris Jeltsin i augusti 1999 och efterträdde honom som 

president när han avgick på nyårsafton samma år. Han har sedan valts om två gånger, men är 

nu premiärminister eftersom den ryska konstitutionen endast tillåter en president att sitta två 

mandatperioder i rad. Han räknas ändå som den personen med mest makt i landet. 

Sedan millennieskiftet har något fler medieföretag börjat bli lönsamma men de flesta är 

fortfarande beroende av utomstående sponsorer. Många aktörer ser fortfarande massmedierna 

som viktiga politiska resurser, men kontrollen har mer och mer flyttats till staten (Soldner 

2008, s.172).  

2.4.1 Brister i medielagstiftning 

Lagen om massmedier i Ryssland går tillbaka ända till landets grundande 1991 och garanterar 

yttrandefrihet för journalister och rättigheter och skydd för dem i deras arbete. Lagen slår 

också fast medborgarnas rätt till information (Gil Robles 2005; Democracy.ru 2011). Det 

finns dock flera brister i lagstiftningen som går att utnyttja för kontroll.  
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Medielagen använder termen ”grundare” istället för ”ägare”. Termen ”ägare” finns inte i 

lagen (Soldner 2008, s.165). Exakt vad termen ”grundare” betyder är inte helt klart, det kan 

vara utgivaren och/eller ägaren eller så kan det vara de anställda, som varken äger eller ger ut 

tidningen. Oftast handlar det dock om den egentliga ägaren (Hagström 2000, s.207). 

Oklarheterna kring termerna gör hur som helst insynen i företagen svår och bäddar för rättslig 

oklarhet (Soldner 2008, s.165). 

Etermedier behöver, till skillnad från tryckta, inte bara registrera sig hos myndigheten utan 

också ett sändningstillstånd. Tillstånden ges inte ut enligt federal lag utan det regleras av en 

mängd presidentdekret och statliga regelverk, vilka det finns lite insyn i. Tillstånden kan 

också upphävas om licensvillkoren återkommande bryts och efter att skriftliga varningar har 

skickats ut. Det är också det organ som beviljade tillståndet som kan dra tillbaka det och inte 

en domstol. För att visa hur detta kan missbrukas tar Soldner (2008, s.166) upp ett exempel 

med tv-kanalen TV Tsentr som medieministern Mikhail Lesin utfärdade två varningar mot 

under parlamentsvalkampanjen 1999. Den första varningen var för en överträdelse av 

valförordningar i ett tv-program och den andra för att företaget bytte adress utan att formellt 

meddela myndigheterna. Medieministern beslutade att sändningstillståndet inte skulle 

förlängas efter att det gick ut några månader senare. 

Sedan Putin tillträdde som president har även flera lagar stiftats som ökat myndigheternas 

möjlighet till kontroll av medierna. År 2002 trädde lagen om extremistbekämpning i kraft. 

Den har sin grund i kampen mot terrorism och då framförallt tjetjenska terrorister. Lagen 

förbjuder ”spridning av extremistiskt material via massmedier och genomförandet av 

extremistiska aktiviteter genom massmedier” och medier som bryter mot lagen kan stängas 

ner (Soldner 2008, s.169). 2006 ändrades lagen för att bredda definitionen av en extremist 

ännu mer. Det kan påverka medier genom att ”offentligt förtal riktat mot individer som fullgör 

Ryska federationens åtaganden också räknas som en extremistisk aktivitet” (Soldner 2008, 

s.169). Soldner menar att det farliga med den här typen av lagar är deras otydlighet och att 

myndigheterna har en möjlig förevändning som kan användas på politiska grunder. Han 

nämner också två exempel på medier som blivit varnade i enlighet med lagen. �ezavisimaia 

gazeta blev varnade efter att de publicerade en intervju med den dåvarande tjetjenska 

rebelledaren Aslan Maskhadov. Webbtidningen Gazetta.ru fick en varning för en intervju 

med en ledare för Bolsjevikpartiet, som några månader tidigare blivit förbjudet (Soldner 2008, 

s.169). 
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Flertalet sådana varningar leder till att mediekanalen stängs ner, men Soldner menar att det 

finns andra administrativa åtgärder mot medieföretag som kritiserar myndigheterna. Sådana 

företag kan få många besök av skattemyndigheten, affärsinspektörer och liknande. Det här 

leder, enligt Soldner, inte nödvändigtvis till att tidningar stängs ner eller går i konkurs. Innan 

det hinner hända träder mer troligt självcensuren i kraft (Soldner 2008, s.169). 

2.4.2 Ägarnas inflytande på journalistiken 

Under Putins tid vid makten har en hel del av medieägandet förskjutits. Flera av de så kallade 

oligarker, med stor kontroll över landets ekonomiska tillgångar, från Jeltsins tid har förlorat 

sina tillgångar och makt. Tre av de mest framstående affärsmännen med betydande tillgångar 

i medieföretag har satts ur spel. Michail Chodorkovskij som kontrollerade Rysslands största 

oljebolag Yukos sitter idag i fängelse dömd för pengatvätt och stöld. Vladimir Gusinskij och 

Boris Berezovskij lever idag med politisk asyl i Spanien respektive Storbritannien. Deras 

medietillgångar är förlorade efter att de blivit dömda i deras frånvaro av ryska domstolar. De 

hade alla gemensamt att de var kritiska mot Putin och de är nu utbytta mot nya oligarker vilka 

de flesta är öppet lojala mot Putin. (Soldner 2008, s.166). 

En aktör som sedan 2000 har växt på mediemarknaden är energibolaget Gazprom, där ryska 

staten äger majoriteten av andelarna. De äger bland annat Gusinskijs gamla medieföretag 

Media-MOST och tidningen Izvestia. 2006 rapporterades det om att Gazprom skulle göra två 

stora förvärv: tidningen Kommersant, som Berezovskij ägde innan han flydde landet, och en 

av de mest lästa tidningarna, den lönsamma Komsomolskaia Pravda som ägdes av ett annat 

stort medieföretag, Prof-Media. Gazprom köpte till sist aldrig tidningarna, men de faktiska 

köparna visade sig ha kopplingar till företaget. Köparna av Komsomolskaia Pravda var det 

okända ES� Group vars chef tidigare har agerat ombud för Gazprom. Kommersant köptes av 

Alisher Usmanov, delägare i ett metallföretag och även VD i Gazproms dotterbolag 

Gazprominvestkholding (Soldner 2008, s.167). 

Det här är några exempel på alla de affärer som har gjort att stora delar av mediemarknaden 

är, direkt eller indirekt, influerad av statliga intressen. Det märks framförallt bland 

etermedierna där det inte finns några nationella eller politiskt relevanta kanaler utan den här 

påverkan. De två kanaler med flest tittare, Pervyi Kanal och Rossia, är under direkt statlig 
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kontroll (Soldner 2008, s.168). Det är också viktigt att tillägga att tv är den viktigaste källan 

till information för ryska medborgare (Pietläinen, Fomicheva & Resnianskaia 2010, s.41). 

Ett exempel på hur tv-kanalerna följer makthavarnas intressen gick att se när Moskvas 

borgmästare, Jurij Luzjkov, avsattes av president Dimitrij Medvedev i september 2010. I flera 

år hade han i kritiska tidningar anklagats för omfattande korruption, men det var först när han 

kom i konflikt med presidenten som tv-kanalerna samordnat tog upp det och späde på med 

ytterligare anklagelser om bland annat mordet på en journalist och anlagda bränder (Kniivilä 

2010, s.22). 

2.4.3 Våld mot journalister 

Förutom ekonomisk och statlig kontroll av medierna i Ryssland finns det en faktor som direkt 

påverkar den enskilde journalisten. Mord och extremt våld mot journalister är vanligt. Enligt 

Committee to Protect Journalists har 32 journalister i Ryssland mördats på grund av deras 

yrkesutövning, sedan de började sin övervakning 1992. Siffran blir mycket högre (76 

personer) om man räknar med dem som dött under bevakning av krig och andra farliga 

situationer och framförallt alla de fall där motivet inte går att härleda till deras yrke. Sedan 

2000 har 19 journalister mördats på grund av deras yrkesutövning (Committee to Protect 

Journalists (CPJ) 2011). Inte heller alla de grova misshandelsfall tas upp i den statistiken, där 

offret inte avlidit men ofta fått men för livet.  

Samtidigt som hotet mot journalister är väldigt verkligt är det lite mer diffust angående vilka 

som ligger bakom våldet. Myndigheterna har varit väldigt dåliga på att undersöka brotten 

begångna mot journalister (Reportrar utan gränser 2011; Freedom House 2011). Committee to 

Protect Journalists (2011) statistik visar också att i bara ett fall har samtliga ansvariga för 

mordet dömts och i två fall har någon eller några delaktiga i mordet dömts. Övriga fall står 

olösta. Deras statistik visar också att de flesta dödsfallen har skett bland journalister som 

skrivit om krig, politik och korruption (CPJ 2011). 

Ett speciellt svårt område för journalister att täcka är det oroliga norra Kaukasus och 

framförallt delrepubliken Tjetjenien. Det är här det mesta våldet mot journalister sker. Även 

människorättsaktivister har blivit mördade när de arbetat mot den tjetjenska presidenten 

Ramzan Kadyrovs hårda sätt att styra landet (Reportrar utan gränser 2011; Freedom House 

2011). 
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En av de mest uppmärksammade mördade journalisterna är Anna Politkovskaja. Hon sköts 

2006 i trappuppgången till hennes hus i Moskva. Hon skrev för den oppositionella tidningen 

�ovaya Gazeta, som totalt fått se fem av sina journalister dödade (CPJ 2011). Politkovskaja 

skrev väldigt kritiskt om läget i Tjetjenien och enligt henne själv blev hon personligen mordhotad av 

Ramzan Kadyrov. Samtidigt skrev hon väldigt kritiskt om Putin, myndigheternas agerande vid 

gisslantagningen i Beslan och Dubrovkateatern och missförhållanden i armén (Politkovskaja 2007). 

 

 

3 Teori och tidigare forskning 

Det finns en del forskning om journalistutbildning och Beate Josephi är en av dem som 

undersökt närmare hur utbildningen ser ut i länder med begränsningar av pressfriheten. Hon 

är redaktör för boken Journalism Education in Countries with Limited Media Freedom som 

redogör för journalistutbildningen i tolv länder där pressfriheten har bedömts som bristande. 

Sex länder har dömts som ”not free” och sex länder som ”partly free” i Freedom Houses 

bedömning av pressfrihet, där den tredje och sista kategorin är ”free”. Ryssland är 

kategoriserad som ”not free”. Representanter för utbildningarna i varje land har själva skrivit 

kapitlen från sina länder. Josephi beskriver författarna som reformvänliga och som delaktiga i 

internationella den debatten om journalistutbildning, vilket är värt att ha beaktning när man 

drar slutsatser av innehållet (Josephi 2010, s.257). Författarna för kapitlet om Ryssland tillhör 

ledningen för den journalistiska fakulteten på Moskvas statliga universitet och borde därför ge 

en bra bild över hur det ser ut där och hur tankegångarna är just där. 

Svetlana Pasti har undersökt den nya generationen journalister som kommit ut i arbetslivet 

under 00-talet. Hennes forskning visar hur de ser på sitt yrke och hur de förhåller sig till 

pressfriheten i landet.  

Gunnar Nygren, Elena Degtereva och Marina Pavlikova redogör i Tomorrow’s Journalists 

(2010) för deras undersökning av ryska och svenska journaliststudenters syn på 

journalistyrket och pressfriheten i sina länder. I det här kapitlet beskriver jag först den tidigare 
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forskningen om hur journalistutbildningen går till och fortsätter sedan med studenternas och 

de nyblivna journalisternas syn på yrket. 

3.1 Journalistutbildning i länder med begränsad mediefrihet  

Josephi drar slutsatsen att journalistutbildningarnas utformning inte är beroende av det 

rådande mediesystemet. Hon påpekar att det här redan har gått att se i jämförelser mellan 

USA och Europa som har liknande liberala mediesystem men utbildningar som skiljer sig åt. 

Det här gäller alltså även i de här fallen där situationen är omvänd och det finns 

inskränkningar på mediefriheten. Däremot kan man se en tendens att journalistutbildningar 

världen över blir mer och mer lika varandra och enligt Josephi beror det på ideella 

organisationer som sätter press på fattiga länder och en allmän förskjutning av läroplanen åt 

ett västerländskt perspektiv. Med västerländskt perspektiv menar Josephi att media har rollen 

att informera innevånarna, granska makthavarna och kommentera samhällsfenomen (Josephi 

2010, s.254). 

Josephi ser också en uppdelning mellan mer välställda länder och fattigare länder som är 

beroende av bidrag från Världsbanken, Internationella valutafonden och FN:s 

utvecklingsprogram som villkoras bland annat av krav på demokratiska metoder, där 

journalistutbildningen ingår. Hit räknas framförallt Sydostasien, Afrika och Östeuropa. Rikare 

länder, menar Josephi, kan självständigt bestämma villkoren för sina journalistutbildningar. 

Till de länderna räknas Singapore, Kina, Ryssland, Oman och Brasilien. Av de länderna är det 

bara Brasilien som rankas som ”partly free”, ändå följer deras utbildningar det mönster vi ser i 

väst. En förklaring till det ser Josephi som att alla medier i de här länderna strävar efter att 

hantera allmänheten som konsumenter och behöver därför journalister som möter de 

professionella kraven (Josephi 2010, s.255). 

Josephi verkar verkligen imponerad av den ryska journalistutbildningen. Hon menar att trots 

att landets mediesystem rankas som ofritt är utbildningen fri från påverkan. Hon skriver även 

att journalistutbildningen skulle kunna räknas som världens bästa och att utbildningen håller 

så hög standard att studenter, från åtminstone Moskvas statliga universitet, skulle kunna 

arbeta var helst i världen, så länge språket tillät (Josephi 2010, s.255). Vad man i alla fall kan 
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konstatera är att alla journalistutbildningar sedan 2008 ska följa den europeiska 

Bolognaprocessen (Josephi 2010, s.255). 

3.2 Journalistutbildningen i Ryssland 

Kapitlet om Ryssland i Journalism Education in Countries with Limited Media Freedom är 

skrivet av Elena Vartanova, Maria Lukina, Luisa Svitich och Alla Shiryaeva. Alla är 

verksamma på fakulteten för journalistik på Moskvas statliga universitet. Vartanova är 

dekanus där och Lukina är vice dekanus. De är alltså högst ansvariga för utbildningen och 

forskningen där. 

3.2.1 Journalistutbildnings utveckling 

Det första utbildningsprogrammet för journalister grundades 1904, men blev kortlivat och den 

första renodlade skolan för journalister grundades i Moskva 1919. Flera skolor öppnades 

sedan i flera städer runt om i Sovjetunionen. Det var dock vanligast med en grundutbildning i 

journalistik i kommunistpartiets egna skolor och att man sedan fortsatte vidare i yrkesskolor 

med praktik som en del av utbildningen.  

Under andra världskrigets kaosartade år upphörde dock de enskilda journalistskolorna och 

blev efteråt upptagna som avdelningar av de existerande universiteten. Journalistens roll var 

fortfarande mycket tydlig som verktyg för kommunistpartiet, att sprida propaganda, men de 

rent språkliga och kommunikativa kunskaperna behövdes bli bättre. Avdelningar för 

journalistik fanns snart på de flesta universitet i Sovjet. Partiet fortsatte dock att utbilda 

personer ämnade för högre positioner på redaktionerna.  

De friheter som introducerades i slutet på 80-talet och början på 90-talet öppnade för ännu fler 

journalistutbildningar på även privata skolor. För närvarande kan man ta en journalistexamen 

på fler än 120 skolor i Ryssland. Läroplanen har förstås också ändrats. Kurserna som 

baserades på kommunistisk ideologi försvann och skolorna är nu helt fria att utvecklas 

självständigt (Vartanova, Lukina, Svitich & Shiryaeva 2010, s.201-203). 
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3.2.2 Dagens journalistutbildning i Ryssland 

Vartanova och hennes medförfattare skriver att ”den ryska journalistutbildningens koncept 

och principer bygger på den entydiga förståelsen av medias roll i en demokrati, tendenserna 

av medieutvecklingen på 2000-talet och den grundläggande betydelsen av yrket” (Vartanova 

et al. 2010, s.205). Alla högskoleutbildningar i Ryssland styrs av en statlig 

utbildningsstandard, som nu även anpassats till den europeiska Bolognaprocessen, som 

bestämmer vilka ämnen som måste finnas med. En del ämnen handlar såklart inte om 

yttrandefrihet eller vid en första anblick inte ens journalistik. Till exempel uppger författarna 

filologi som journalistutbildningens signum. Kunskap om litteratur ska hjälpa studenterna att 

höja sin kreativitet och studier i filosofi ”får en att förstå vad frihet och ansvar betyder /.../ och 

hjälper en att förstå begreppen verklighet, vilket är oerhört viktigt för journalisternas arbete” 

(Vartanova et al. 2010, s.207).  

I läroplanen måste även sociologi finnas och det är ett ämne som ges mycket tid och 

ansträngning, enligt författarna. Där ingår arbetet med hur en demokrati fungerar, 

rättsstatsprincipen och det civila samhället. Eleverna ska också lära sig skikten i det ryska 

samhället, att förstå att den allmänna opinionen är den viktigaste sociala regulatorn och hur de 

tillämpar dessa kunskaper i deras arbete (Vartanova et al. 2010, s.209). 

Studenterna måste även studera de lagar som reglerar massmediernas verksamheter, 

journalisters rättigheter och skyldigheter, internationell människorätt och upphovsrätt. 

Professionell journalistetik är också en viktig del av utbildningen eftersom författarna menar 

att det saknas bland landets aktiva journalister och att det har en dålig inverkan på 

befolkningen (Vartanova et al. 2010, s.209). 

Författarna menar att journalistikutbildningen tar avstånd från den tidigare ideologiska 

kontrollen genom att inte göra utbildningen i sig politisk, men att det såklart är nödvändigt 

med kunskaper i statsvetenskap. Förståelse för landets politiska systems särdrag, under vilka 

förfaranden som maktens förgreningar formas, befintliga politiska institutioner och processer 

som pågår i samhället lärs ut i en kurs som beskrivs som ”kompakt”, med möjlighet för 

frivillig fördjupning. (Vartanova et al. 2010, s.210). 

Två kurser i ekonomi hålls för att hjälpa studenterna att förstå förändringar i ägande av media, 

expansionen av den privata sektorn och konkurrens i branschen. Den ena kursen är en generell 
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kurs i ekonomi som behandlar de nya ekonomiska verkligheterna och den andra är en kurs i 

massmedieekonomi och i ledarskap (Vartanova et al. 2010, s.210). 

De här kurserna beskrivna ovan upptar en tredjedel av utbildningen, enligt författarna. Resten 

går åt till yrkesutbildning. Den består av journalistik i teori och praktik. Den teoretiska delen 

tar bland annat upp medieorganisationers maktordningar och arbetsmönster. Intressant här är 

att författarna nämner att de här kurserna behandlar teori och att de ger en ”modellerad (i.e., 

idealistisk bild av hur media fungerar på olika nivåer” och de tillägger att det ändå inte är en 

abstraktion som presenteras för studenterna utan analyser av riktiga förlopp som sker i 

journalistik (Vartanova et al. 2010, s.211). 

Utöver den teoretiska delen sker såklart även praktisk yrkesutbildning i av den enskilda 

journalistens praktiska kunnande som till exempel skrivteknik, innehållskrav, form och 

komposition. Dessutom ingår det under varje studieuppehåll på sommaren en praktik i 

arbetslivet som också följs upp av en längre tre månaders praktik i slutet av utbildningen 

(Vartanova et al. 2010, s.211-213). 

Journalistutbildningen, åtminstone på Moskvauniversitetet, är uppenbarligen fri att utbilda 

sina studenter till fria journalister, trots de svagheter som finns i landets mediesystem, och 

följer de principer som vi i väst ser som viktiga. Josephi tar i sina slutsatser upp problem med 

att studenter lär sig en fri journalistik som inte överensstämmer med den som praktiseras på 

redaktionerna. Hon syftar i första hand på Kina men jag tycker att tanken är intressant att 

också föra över till Ryssland. 

3.3 Den nya generationen journalister 

Svetlana Pasti har gjort en undersökning om den nya generationen journalister som blev 

yrkesverksamma under 00-talet. Hon undersöker vem som söker sig till yrket och hur de 

nyblivna journalisterna ser på sitt arbete. Pastis bild av den nya generationen ger en ganska 

negativ bild av utvecklingen för fria medier. 

Pasti menar att den här generationen är den första i det nya Ryssland, till skillnad från dem 

som började i yrket i Sovjet eller under det omdanade 90-talet. Skillnaden från de tidigare 

generationerna är att de inte visar avsaknad av ideal. Pasti beskriver dem som individualister 
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och att konformismen är utbredd hos dem. Den individuella friheten, personlig ekonomisk 

framgång och självförverkligande är viktigare för dem än tidigare generationers strävan efter 

demokrati, fria medier, fria val och mänskliga rättigheter. Det politiska intresset är lågt, 

kanske på grund av de risker som följer med bevakning av det området, skriver Pasti. Hon 

jämför med hur sovjetiska journalister skrev om ofarliga ämnen som kultur för att inte behöva 

konfronteras med regimen (Pasti 2010). 

Trots att många i undersökningen var kritiska mot den nutida kommersialiserade 

journalistiken, protesterade ingen mot den. Enligt Pasti var de väl medvetna om vad en protest 

skulle innebära för deras karriärer, inkomst och personliga säkerhet. De flesta förklarade sitt 

intresse i arbetet som ett sätt att tjäna pengar, skapa nätverk, kreativa ambitioner och försök 

att skapa ett bättre liv (Pasti 2010). 

I Tomorrow’s Journalists beskriver Nygren, Degtereva och Pavlikova (2010) resultatet från 

deras kvantitativa enkätundersökning bland journaliststudenter i Sverige och Ryssland. De har 

undersökt studenternas journalistiska värderingar och deras syn på journalistikens situation i 

vartdera landet. De ryska studenterna visade en mer begränsad tolkning av pressfrihet. Till 

exempel var det relativt få (21,5 respektive 29,9 procent) som tyckte att journalistens 

skyldigheter mot publiken innefattade att tillhandahålla en arena för offentliga diskussioner 

och att granska den rådande makten. Det var också få som definierade pressfrihet som frihet 

att kritisera staten/politiska makter (18 procent). De ryska studenterna var kritiska till sina 

framtida kolleger och hälften av dem tror inte att pressfrihet praktiseras i Ryssland idag. De 

känner press från staten. Ett sätt, enligt författarna, att hantera det här skulle vara att söka sig 

till andra områden än politisk rapportering. (Nygren, Degtereva & Pavlikova 2010) 

Utifrån de här delarna, om dels hur utbildningen går till och dels hur studenter och nyblivna 

journalister ser på yrket, vill jag undersöka hur nyblivna journalister i Ryssland ser på 

yttrandefriheten i sina arbeten och hur de tycker att deras utbildning tog upp det. 
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4 Frågeställning 

För att få reda på nyblivna ryska journalisters syn på yttrandefrihet och hur ämnet tas upp i 

deras utbildning var det nödvändigt att utgå från den faktiska yttrandefriheten i Ryssland. Jag 

utgick från Vartanovas med fleras rapport av journalistutbildningen i Ryssland och Pastis 

undersökning av nyblivna journalister när jag utformade mina frågor. Jag ville veta hur 

nyblivna journalister i Moskva ser på yttrandefriheten i landet och hur frågor om 

yttrandefriheten behandlades i deras utbildning. Jag delade sedan upp detta på tre teman 

utifrån vilka begränsningar som idag finns på medierna. Sedan ställde jag frågor om hur de 

nyblivna journalisterna ser på vart och ett av ämnena och hur deras utbildningar tog upp 

dem. Här följer ämnena som jag utgick ifrån: 

 

• Yttrandefriheten i allmänhet 

• Ägarinflytande 

• Hot och våld mot journalister 

 

 

 

5 Metod 

Mitt val av kvalitativa intervjuer som metod kommer från att jag ville få en djupare insikt i 

hur unga journalister ser på sin utbildning och yrkesverksamhet. Jag var medveten om att 

resultatet skulle bli en djupdykning i just det fåtal intervjuades erfarenheter och syn på saken, 

men jag tror att det kan ge en bra bild av situation i Ryssland. Jag har använt mig av Steinar 

Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun som hjälp för att utföra undersökningen och 

hans definition sammanfattar bra vad jag ville göra. ”En intervju vars syfte är att erhålla 
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beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale 

1997, s 13).  

Förutom Kvales ovan nämnda Den kvalitativa forskningsintervjun har även kapitlet om 

samtalsintervjuer i Metodpraktikan var till hjälp. Bland exemplen som ges där på 

användningsområden för samtalsintervjuer passar de flesta in på det som jag ville göra. Det 

här var ett i stort sätt outforskat fält, jag ville veta hur människor själva uppfattar sin värld, jag 

ville utveckla teorier och undersökningen kan även ses om ett komplement till övrig forskning 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007, s 285). 

Vid utförandet utgick jag från Kvales sju stadier av en intervjuundersökning. Tematisering, 

planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering (Kvale 1997, s 85).  

5.1 Tematisering och planering 

De två första stadierna skötte jag i Sverige innan avfärden till Ryssland. Det bestod i att läsa 

på om ämnet för att kunna formulera syftet med undersökningen och de frågor som jag ville 

ställa. Mycket planering av det praktiska kring själva intervjuerna gjordes också. 

Det fanns också en del etiska överväganden för mig att tänka på. Intervjuernas ämne skulle 

potentiellt kunna vara känsligt för de intervjuade och få konsekvenser för dem. Till exempel 

om kritik mot arbetsgivaren eller ledande makthavare framfördes. Varje intervju började jag 

därför med att förklara syftet med undersökningen och jag avslutade också intervjuerna med 

att fråga om intervjupersonerna ville framträda med deras riktiga namn i uppsatsen, annars 

erbjöd jag anonymitet. Samtliga personer avböjde detta och det verkade vara en självklarhet 

att framträda i eget namn. Jag ser heller inga problem med att använda namnen på dem som 

jag har intervjuat. 

5.2 Intervju och utskrift 

Undersökningen krävde unga journalister som nyligen hade tagit examen men hunnit med 

minst ett års arbete som journalist. Urvalet blev i hög grad beroende av de personer som jag 
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fick tag i. Genom kontakter fick jag tag i några personer som i sin tur kunde hjälpa mig att 

hitta fler intervjuobjekt. Jag siktade, något högt, på att göra tio intervjuer. Till slut hade jag sju 

inbokade intervjuer, varav två tyvärr fick ställas in. Intervjuerna skedde under vecka 15 i 

Moskva. Här följer personerna som jag intervjuade: 

• Ivan Osipov – 23 år gammal. Studerade en journalistutbildning på Higer School of 

economics i Moskva. Journalistutbildningen där är inriktad på ekonomisk och 

politisk journalistik. Han jobbar idag med affärsnyheter på ryska Forbes 

Internetupplaga. 

• Mikhail Rubin – 23 år gammal. Studerade även han på journalistutbildningen på 

Higer School of economics. Han arbetar idag med politisk journalistik på den helt 

Internetbaserade tidningen Infox.ru. 

• Darya Shienok – 23 år. Läste på fakulteten för journalistik på Moskvas statliga 

Lomonosovuniversitet. Hon arbetade fram till en vecka innan intervjun hölls med 

affärsnyheter på affärs- och ekonomitidningen Kommersant. 

• Ksenia Zavialova – 23 år gammal. Studerade även hon journalistik på Moskvas 

statliga universitet. Hon arbetar idag med allmänna nyheter på Kommersants 

Internetupplaga. 

• Daria Zlotnikova – 23 år. Också hon studerade på Moskvas statliga universitet. Hon 

arbetar med allmänna nyheter på den nystartade radiostationen Kommersant FM.   

Platsen för intervjun valdes av den intervjuade själv. Intervjuerna hölls samtliga i offentliga 

rum, som caféer, utom i ett fall som hölls i personens hem. Varje intervju tog ungefär 30 

minuter. Min ursprungliga plan var att hålla intervjuerna på engelska men i två fall tyckte 

intervjupersonerna att deras engelskkunskaper var för dåliga och kände sig mer bekväma med 

att prata ryska. Intervjuerna hölls då med hjälp av tolk. Jag hade gjort en intervjuguide med ett 

antal frågor, men samtalen hölls fritt. Jag försökte hålla frågorna så korta och lättbegripliga 

som möjligt och strävade efter långa svar. Det gick bra i de flesta fall. Intervjupersonerna 

verkade intresserade och välmotiverade. 

Jag spelade in intervjuerna för att helt kunna fokusera på intervjuerna och intervjupersonerna 

och för att lättare kunna analysera och hantera svaren. Arbetet med att skriva ut intervjuerna 

var ansträngande men ett bra sätt att samtidigt behandla informationen i huvudet. Jag skrev ut 

intervjuerna ordagrant, med bara några korrektioner av vissa språkliga fel för att förhindra 
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missförstånd vid läsning av dokumenten. Eftersom det är jag ensam som gör arbetet, från 

intervjuer till analys, vet jag hur tolkningarna har skett när de muntliga samtalen överfördes 

till text. De inspelade och utskrivna intervjuerna finns inte med som bilagor, men finns 

sparade. 

5.3 Analys, verifiering och rapportering 

Av de analysmetoder som Kvale tar upp är hans sätt ”att skapa mening ad hoc” (Kvale 1997, s 

184) mest likt det sätt som jag har gått till väga. Jag har inte använt mig av någon standardmetod 

utan jag började med att skriva ut intervjuerna och skapade mig allmänna intryck. Jag gick 

sedan tillbaka till vissa speciellt talande avsnitt för att besvara mina frågeställningar i var och 

en av intervjuerna. På så vis skapade jag struktur och samband i materialet. 

Den här undersökningen är förhållandevis liten och att göra några vidare generaliseringar kan 

vara svårt. Men resultatet från intervjuerna kan ändå säga mycket om unga journalisters syn 

på yttrandefrihet och deras utbildning och förhoppningsvis även utveckla nya teorier på 

området. Validiteten och reliabiliteten är viktig i alla stadier av utförandet. För att öka 

reliabiliteten har jag tänkt på att översättningarna skulle ske korrekt. En person med 

kunskaper i både svenska, engelska och ryska har suttit med vid alla intervjuer och hjälpt till i 

de fall där språkkunskaperna brast. Till exempel för att inte frågor skulle missförstås och på så 

vis leda till svar på något annat än det som önskades. Här kan också tas in problem med 

intervjupersonernas uppriktighet. Till exempel om de inte vågat uttrycka sig fritt för rädsla av 

repressalier. Men intervjupersonerna har inte uttryckt någon sådan rädsla och att alla ville ha 

med sina namn, i vissa fall uttryckligen med stolthet, tycker jag ökar trovärdigheten i svaren. 

Jag har även reflekterat över hur olika definitioner av yttrandefrihet som jag och de 

intervjuade kan ha haft kunde ge svar som inte var överens med min fråga och på så vis 

försämra validiteten. För att förhindra det har jag först ställt frågor där den intervjuades bild 

av yttrandefrihet behandlas, sedan har jag ställt frågor om områden där jag ser begränsningar 

på yttrandefriheten. På så vis har det inte funnits några konflikter mellan olika definitioner. 

Kvales sjunde och sista stadium handlar om rapporteringen av intervjuundersökningen (Kvale 

1997, s 229). I min skildring av undersökningen har jag utgått från mina tre punkter från 

frågeställningen. På varje punkt har jag redogjort för vad intervjupersonerna sagt och 
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återknutit till teoridelen. Jag har lyft fram några talande citat för att belysa vissa delar och för 

att det skapar en intressantare läsning. 

 

 

6 Resultat och analys 

Jag presenterar resultaten från min undersökning i de tre delar som jag tog fram i 

frågeställningen. Den första handlar alltså om yttrandefriheten och de nyblivna journalisternas 

syn på den och deras syn på hur det togs upp i deras utbildning. Nästa del handlar om deras 

syn på ägarinflytande och den sista om farorna med att arbeta som journalist i Ryssland. 

6.1 Yttrandefrihet 

Samtliga intervjupersoner tycker att det finns begränsningar på yttrandefriheten, men tycker 

inte själva att det är något som påverkar de särskilt mycket i deras arbete. Att just deras jobb 

skulle vara farligt motsätter de sig med argumentet att det de skriver eller arbetar med inte är 

av den karaktären. Mikhail Rubin som arbetar på en fristående webbtidning menade att hans 

arbete är fritt eftersom han arbetar just på Internet. Ivan Osipov och Darya Shienok känner sig 

inte heller styrda eller påverkade i sitt arbete med ekonomisk journalistik. Daria Zlotnikova 

och Ksenia Zavialova som arbetar med mer allmän nyhetsjournalistik menade att de sällan 

arbetar med ämnen som kan vara känsliga men ger exempel på en del begränsningar i sina 

arbeten. Ksenia som arbetar på Kommersants webbupplaga berättar hur en av hennes 

arbetsuppgifter är att rensa bland kommentarerna på tidningens blogg. Hon tar bort all kritik 

mot Putin och Medvedev. Företaget menar att folk får uttrycka sådana åsikter på sina egna 

bloggar men inte på deras. Daria Zlotnikova berättar också att det i hennes arbete på 

nyhetsradiostationen Kommersant FM finns restriktioner som inte är nedskrivna eller ens 

uttalade. Hon ger exempel på hur hon arbetade med en nyhet om dödsfallet av en 

parlamentsledamot från kommunistpartiet som inlett undersökningar mot Putin om bland 
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annat oförrätter som han begått under hans tid som president. En del tydde på att dödsfallet 

inte var naturligt och Daria tyckte själv att det var misstänksamt men hon blev tillsagd av sin 

redaktör att lägga fallet åt sidan. Så här säger hon om det: 

Saken är med Putin att man bara lägger det åt sidan, för att inte ställa till besvär. Det var 

egentligen inte strikt, men… ställ inte till besvär. Även om man undersöker och hittar något. / 

Daria Zlotnikova 

Av de intervjuade gick inte alla på samma universitet. De tre kvinnorna gick på 

Moskvauniversitetet, vars ledning jag refererade till i teorikapitlet, och de två männen 

studerade på Higher School of Economic (HSE), som också är en statlig skola med en fakultet 

för journalistik inriktad på ekonomisk och politisk journalistik. 

Intervjupersonerna har lite olika syn på hur deras utbildning tog upp yttrandefrihet, beroende 

på vilket av universiteten de gick på. De som gick på Moskvauniversitetet är överens om att 

utbildningen var väldigt mån om att värna yttrandefrihet och pressfrihet. Ett ord som alla tre 

använder är ideal, i lite olika former. De tycker att utbildningen noga redogjorde för hur 

journalistiskt arbete ska gå till i en fungerande demokrati. Det stämmer bra överens med 

Vartanovas och de andra författarnas presentation av att utbildningen bygger på medias roll i 

en demokrati (Vartanova et al. 2010, s.205). Intervjupersonerna reflekterar dock över hur det 

inte överensstämmer med hur det är att arbeta som journalist i Ryssland.  

De lärde ur idealistiska saker. Det är inte det riktiga arbetet för en journalist. Det känns som att 

vi studerade arbetet för en ideal journalist i en idealisk värld. / Ksenia Zavialova 

Lärarna förespråkade att alltid skriva sanningen och att arbeta med allmänhetens intresse som 

främsta drivkraft. Hur man skulle gå till väga när det inte fanns någon möjlighet till det gavs 

inte alltid svar på. Darya Shienok menar att lärarna tyckte att om man inte får skriva vad man 

vill ska man vända sig till någon annan mediekanal där man kan utrycka sig. Men hon menar 

också att lärarna såklart var medvetna om att det är svårt att arbeta med politisk journalistik 

och att om man inte är beredd på det så kan man välja att skriva om andra ämnen. Hon menar 

också att hon innan hon började studera inte var särskilt medveten om de här problemen utan 

att hon genom undervisningen började tänka på det. Daria Zlotnikova säger att hon lärde sig 

hur hon ska hantera känsliga ämnen först när hon kom ut i arbetslivet och att det är något som 

skolan inte kan lära ut. 
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Jag tror inte att det är utbildningen som ger en yttrandefrihet. Förmodligen kan inget förutom 

samhället ge en yttrandefrihet. Utbildningen ger oss instrumenten och sätten att arbeta, men 

efter det bestämmer vi själva hur vi ska göra vårt arbete. Det är inget som man kan lära ut, de 

kan lära en att man måste säga hela sanningen om något ämne, men efter att man har börjat 

jobba så kan man inte det. För att där finns ett strikt system av kontroll på varje tidning och i 

varje medieföretag, hur man skriver saker och hur man inte gör det. Jag visste det här i grunden 

från början, men varje dag i mitt arbete upptäcker jag att där finns fler och fler begränsningar. 

De är små och förmodligen inte nerskrivna eller inte ens uttalade. Till exempel kan vi inte säga 

riktigt dåliga saker om landets högsta myndigheter. / Daria Zlotnikova 

Utbildningen om medielagar och lagar om yttrandefrihet är de tre som gick på 

Moskvauniversitetet nöjda med. De fick lära sig om lagarna som reglerar media i Ryssland 

och vad de säger om yttrandefrihet. De tycker att det var något av det mest användbara och 

handgripliga i utbildningen. Både Darya Shienok och Daria Zlotnikova säger att de har 

användning för kunskaperna idag i sitt arbete och det gör att de känner sig säkrare på sina 

rättigheter. Vartanova och de andra beskriver det också i deras framställning att utbildningen 

ska ge kunskap om juridiska normer som reglerar massmediernas aktiviteter, journalisternas 

rättigheter och skyldigheter med mera (Vartanova et al. 2010, s.209). 

De två som gick på HSE tycker inte att yttrandefriheten togs upp lika mycket i deras 

utbildning. Ivan Osipov tycker att det inte pratades så mycket om det men att undervisningen 

ändå utgick från att de skulle bli fria journalister. Mikhail Rubin uttrycker det så här: 

Problemet är att jag studerade på ett universitet som å ena sidan är extremt liberalt och å andra 

sidan är det ett statligt universitet. Och chefen för våran fakultet, han var en av ledarna för den 

statliga televisionen. Så jag kan inte säga att vi pratade så mycket om yttrandefrihet. Men 

atmosfären på universitet var att du skulle bli en fri journalist, skulle jag säga. /…/ Vi hade inga 

föreläsningar om, ja, att du ska vara fri. En aspekt är att vi var tvungna att studera mycket 

marknadsföring och ledarskap och när man studerar det så lär man sig att… att tjäna pengar. Så 

journalistik är ett av sätten att tjäna pengar. Och där fanns inte tid att prata om yttrandefrihet. Så 

vi lärde oss att tjäna pengar. / Mikhail Rubin 

Ivan Osipov och Mikhail Rubin verkar inte se något problem med att deras utbildning hade 

den här inställningen. Ivan upprepar att skolan inte tog upp den begränsade yttrandefriheten 

som ett problem i deras framtida arbete och det inte heller är något problem han stött på själv. 
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Han tillägger att det kan bero på att han arbetar på ett privatägt företag, alltså ryska Forbes. 

Tillslut tillägger han dock: 

Universitet pratade aldrig om att det inte finns yttrandefrihet i Ryssland. De pratade bara om att, 

ja, det beror på om du arbetar i det ena eller andra medieföretaget. Din text kommer att bero på 

deras syn någon gång för att alla medieföretag har sin egen politik. Men det lärdes aldrig ut att, 

nej Ryssland är inte ett fritt land. Så det är mer som att man själv måste förstå det om man är en 

journalist i Ryssland. / Ivan Osipov 

Mikhail Rubin fortsätter dock att prata om deras dekanus, som alltså även arbetade för den 

statliga televisionen, och de budskap som hans dubbla positioner sände ut. 

Som en av ledarna för den statliga televisionen gjorde han allt i sitt jobb för att Förenade 

Ryssland (ledande ryska politiska partiet) ska få 50, 60, 70 procent, vilken genomsnittlig 

procent som staten kräver. Så han arbetar för staten. Och jag tycker inte det är dåligt. /…/ 

Problemet med rysk journalistik är inte att vi har statlig television utan problemet är att vi bara 

har statlig television. Det är problemet. Jag skulle aldrig arbeta för den statliga televisionen, 

men det är mitt problem. Om jag inte vill att Förenade Ryssland ska få 50 procent i valen, då är 

det mitt problem. Men om man arbetar för tv så måste man göra som ägarna säger, så är det. / 

Mikhail Rubin 

De båda verkar alltså nöjda med de här delarna av utbildningen och verkar tycka att det är upp 

till journalisten själv att välja hur fri man vill vara och vilka syften man vill tjäna. Mikhail 

Rubin själv säger ju till exempel att han jobbar för honom själv, men det råkar vara så att hans 

mål är att skiva fritt om politik och därför har han sökt sig till Internetbaserade medier där 

friheten är större. 

Ingen av de två saknar någon mer utbildning om yttrandefrihet. Mikhail Rubin håller även 

med dem som studerade på Moskvauniversitetet om att det inte är skolan som kan lära ut att 

journalisterna ska bli fria. Han påpekar igen att det är upp till den enskilda personen att vara 

fri. 

Vartanova och de övriga författarna konstaterar även att det efter utbildningen står öppet för 

studenterna att välja var de vill börja sin journalistiska bana (Vartanova et al. 2010, s.214). 
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6.2 Ägarinflytande 

Svaren från intervjupersonerna om ägarinflytande följer ungefär samma mönster som i den 

förra delen. Svaren skiljer sig dock en del vad gäller hur skolan tog upp problemet. Daria 

Zlotnikova säger att hon efter sin utbildning inte hade så bra koll på ägarstrukturerna i ryska 

medier, förutom en del stora företag som hon läst och hört om, men tillägger att det kan ha 

berott på att hennes studiemotivation inte var så hög i ämnet. Darya Shienok minns dock att 

hon fick lära sig om det. 

De beskrev det här problemet och förberedde oss på att om vi kommer att jobba i ett 

medieföretag så kommet det att vara ägt av någon. Våra tankar återspeglade i det här mediet 

kommer vara länkade till ägaren och… Jo, de lärde oss att idealt skulle det inte vara så men det 

finns inga självständiga medier i Ryssland. / Darya Shienok 

I kapitlet om Ryssland i Journalism Education in Countries with Limited Media Freedom 

beskrivs kunskaperna om medieägande, de framväxande privata affärsverksamheterna och 

konkurrens i branschen som låga. Därför ingår det alltså kurser i ekonomi i 

journalistutbildningen (Vartanova et al. 2010, s.210). 

Trots namnet Higer school of Economics och en journalistutbildning inriktad på ekonomi och 

politik tycker inte Ivan Osipov att utbildningen tog upp problem med medieägande i någon 

större utsträckning. Åtminstone togs det inte upp som ett problem. Mikhail Rubin tycker att 

det finns problem med ägandet av medier, men att ägandekontroll var det normala för lärarna 

på hans universitet. 

Tre av de intervjuade arbetar alltså på olika delar av Kommersant. Det är en välrespekterad 

dagstidning inriktad på ekonomi och affärsjournalistik, som ägs av oligarken Alisher 

Usmanov, Rysslands femte rikaste person med en beräknad nettoförmögenhet på 17,7 

miljarder amerikanska dollar (Forbes 2011a). Han köpte, tydligen uppmuntrad av den ryska 

regeringen, Kommersant 2006 från Boris Berezovskij (Forbes 2011b), som nu lever i exil i 

Storbritannien efter att ha kommit i onåd med Putin och dömts till fängelse för grov 

förskingring (Forbes 2011c). 

De tre är såklart ganska långt ner i beslutsordningen där de jobbar och avgör egentligen inte 

vad som ska publiceras och inte, men de berättar ändå lite om förhållningssättet till ägaren.  
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Darya Shienok som arbetar på pappersupplagan säger att de inte kan skriva något dåligt om 

Alisher Usmanov eller hans handlingar. Daria Zlotnikova, som arbetar på radiostationen, 

tycker att företaget egentligen är fritt men att inte heller de kan kritisera ägaren. 

Det vi inte skriver om är Alisher Usmanov. Eller, jo vi skriver om honom, men väldigt… 

korrekt. För vi vet att det är han som är chefen. Det är normalt. / Daria Zlotnikova 

Ksenia Zavialova, som jobbar på Kommersants webbupplaga, har ett konkret exempel på 

direkta order från ägaren. Efter att de lagt upp en bild på ägaren i anslutning till en artikel fick 

redaktionen ett samtal där de blev ombedda att byta ut bilden. Usmanov var tydligen inte nöjd 

med kvalitén. Ksenia berättade efter det att skolan inte förberedde henne på det, men att livet 

gjorde det. 

Ivan Osipov känner alltså ingen kontroll från ägarna på hans arbete på ryska Forbes 

webbupplaga. Ryska Forbes ägs av den tyska mediekoncernen Axel Springer. 

Mikhail Rubin, på den helt Internetbaserade tidningen Infox.ru, tyckte inte heller att hans 

arbete är kontrollerat av ägarna. 

6.3 Faror i journalistyrket 

Alla intervjuade är väl medvetna om hotet som finns mot journalister i Ryssland. Samtidigt är 

det inget som skrämmer dem, framförallt på grund av att de känner att de inte arbetar med 

känsliga ämnen. Det verkar som att de, om inte helt valt bort, så i alla fall uteslutit att arbeta 

med ämnen eller metoder som kan vara farliga. 

Det handlar mest om självreglering, förmodligen. För varje journalist vet när han kommer till ett 

ämne som kan vara riskabelt för honom. Men för det mesta är det säkert. / Ivan Osipov 

Alla är eniga om att det var ett ämne som togs upp i skolan men att det såklart också var ett 

flitigt ämne även utanför skolan. 

Ingen rådde mig att bli journalist. På grund av att Ryssland, hur är det nu, har flest dödade 

journalister. Inte ens mina föräldrar rådde mig till det. De sa åt mig att inte ge mig in i 

journalistik för att det inte är något för tjejer. / Ksenia Zavialova 
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De pratade mycket om detta. Många exempel visades upp för oss. Vi fick ofta lära oss om det 

här ämnet, men vi såg det själva också. Men vi, studenterna, var kanske mer uppmärksamma än 

lärarna. För om lärarna pratade om det hela tiden skulle ingen vilja bli journalist. Det var ganska 

uppenbart, ja journalister blir dödade i det här landet. / Darya Shienok 

Daria Zlotnikova berättar att hon tycker att både hon och hennes kurskamrater hade bestämt 

sig redan på universitetet att de inte tänkte arbeta med riskfyllda ämnen. 

Vi fick lära oss att det är viktigt men farligt. Men faktiskt tror jag att efter tre eller fyra år på 

universitetet var vi helt lugna inför det, för vi var inte så idealistiska och vi visste att... men jag 

kommer att jobba på en tidning, jag kommer göra andra saker, jag kommer att skriva om mode, 

jag kommer att skriva om hälsa. Jag kommer inte att undersöka några brott. /…/ Vi visste, och 

jag tror att lärarna visste, att vi kommer inte allihopa åka till Tjetjenien för att undersöka saker. / 

Daria Zlotnikova 

Inte ens Mikhail Rubin som har valt att arbeta med Internet för att kunna skriva fritt känner att 

hans arbete skulle kunna vara farligt. Han menar att faran för honom inte är verklig just nu, 

framför allt för att han inte är tillräckligt inflytelserik för det. 

För mig är det inte verkligt just nu. Jag tror inte att jag är en journalist som någon affärsman 

eller någon myndighet skulle vilja döda. Jag tror inte det, jag är inte så inflytelserik, tyvärr. / 

Mikhail Rubin 

Även om de intervjuade tycker att deras arbeten inte genererar någon fara så finns den inte så 

långt borta. Oleg Kasjin, som blev grovt misshandlad i november 2010, var anställd på 

Kommersant och skrev även ibland för ryska Forbes. Chefredaktören för ryska Forbes, Paul 

Klebnikov, mördades 2004. Det är sju år sedan men det kan ändå räknas som en påminnelse 

att ekonomijournalistik inte är ofarligt om man gräver på rätt, eller kanske fel, ställe. 

Svaren från intervjupersonerna stämmer på många punkter överens med Svetlana Pastis 

undersökning. De intervjuade journalisterna är medvetna om begränsningar på medier, även 

om de verkar ha reflekterat olika mycket över det. De har ändå funnit sig i sina roller som 

journalister och i de begränsningar som finns där. Det Pasti (2010, s.70) skriver om att 

journalisternas val av ofarliga ämnen liknar hur det gick till under Sovjettiden stämmer också. 

Valet att inte beröra ämnen som stör myndigheterna är också en form av självcensur. Vad 

gäller journalistik som ytterligare ett sätt att tjäna pengar så stämmer det också, speciellt på 
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dem som gick på HSE, där utbildningen verkar förbereda studenterna väl på det arbete som 

Pasti beskriver. 

 

 

7 Slutsatser och diskussion 

 

Resultatet av min undersökning ger en inblick i ett urval av den nya generationens ryska 

journalister. Det ger också en större insyn i hur dagens unga journalister tänker och resonerar 

kring yttrandefrihet och hur de tycker att deras utbildning har tagit upp det. 

En övergripande slutsats är att de jag har intervjuat inte känner sig påverkade av de 

begränsningar som finns i det ryska mediesystemet samtidigt som de flesta räknade upp flera 

brister i de organisationer som de är verksamma i. Konsensus var att det finns problem, men 

att det inte påverkar de intervjuade. 

Journalistutbildningarna är fria att i stort sett lära ut hur de vill, så länge en del bestämda 

ämnen finns på läroplanen. Stora skillnader fanns på de två skolorna representerade i 

undersökningen. På Moskvauniversitetet tyckte de intervjuade som gått där att utbildningen 

varit väldigt idealistisk och att den ideala bilden av en journalist som lärdes ut där inte stämde 

alls särskilt väl med verklighetens bild. Ändå verkar inte journalisterna från den skolan haft 

problem att anpassa sig till arbetet i det rådande klimatet. De två i undersökningen som gick 

på Higher School of Economics har istället fått en utbildning som utgått från det gällande 

mediesystemet som det normala. 

Alla verkar medvetna om att de flesta medier påverkas mer eller mindre av företagets ägare. 

Skillnaden här verkar vara att de som gått på Moskvauniversitetet fick lära sig hur medier 

utan ägarkontroll ser ut medan de som gick på HSE också här fick det utlärt att det är normalt 
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med ägarkontroll på det redaktionella arbetet och att det är upp till varje person om man vill 

tjäna sin arbetsgivares syften. 

Med den logiken verkar samtliga resonera att deras arbete är fritt. Just deras arbete påverkas 

ju inte. Men sedan har heller ingen valt att skriva undersökande och grävande journalistik och 

det är också en sorts självcensur, även om de jag intervjuat inte verkar tänka så. 

Båda utbildningarna har tagit upp det farliga i att arbeta som journalist i Ryssland. Det är 

något studenterna är väl medvetna om och de förstår tidigt vilka ämnen det är som det kan 

vara farligt att skriva om. Det tror jag påverkar dem i valet av vilken typ av journalistik de 

kommer att arbeta med. Utan att egentligen tänka på det utesluter de ämnen som kan vara 

kontroversiella. 

Personerna i undersökningen känner alla att problemet med yttrandefrihet inte är någon stor 

sak i Ryssland. Ändå visar de flera exempel på att det begränsningar finns där. Det verkar ha 

blivit den normala situationen och något man måste anpassa sig till om man vill bli journalist. 

Om en journaliststudent efter examen blir en fri journalist beror inte på utbildningen utan på 

det rådande mediesystemet. Det är såklart ändå viktigt att utbildningarna tar upp mediernas 

roll i en demokrati. För att om det inte är universiteten som kan ändra ett mediesystem så är 

det de journalister som är verksamma i det. 

De gällande begränsningar av medierna i Ryssland som jag tar upp i kapitlet Bakgrund i den 

här uppsatsen påverkar personerna i undersökningen olika. Olika individer reflekterar såklart 

mer eller mindre över landets mediesituation och hur det påverkar deras arbete. Gemensamt 

bland dem som jag intervjuade är dock att alla har anpassat sig till förutsättningarna men ändå 

inte känner sig påverkade av begränsningarna. Jag tror att det beror på att de tidigt väljer bort 

de ämnen där begränsningarna och hoten är störst. Dessutom reflekterar de nog inte över 

begränsningarna utan ser det som normalt. Deras svar kan verka paradoxala när man dels 

ställer det mot bakgrunden om begränsningarna och dels när de själva berättar om flera 

begränsningar. När de utgår från att de själva är fria i sitt yrke verkar de inte ta i beräkning att 

deras chefer och företag förmodligen, enligt vissa mått, inte är fria och att det egentligen 

också påverkar deras arbete. Tankegångarna kring riskerna med att arbeta som journalist går 

ungefär likadant. De utfrågade är väl medvetna om riskerna men även när det gäller dem så 

känner de sig inte påverkade på grund av att de inte behandlar riskfyllda ämnen i sina arbeten. 
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Det går inte att säga om det svåra arbetet med politisk journalistik påverkat intresset för den 

typen av arbete eller om ointresset ändå funnits där. Men oviljan att arbeta med politik finns 

tydligt där (Nygren et al. 2010, s120) och flera i min undersökning berättar också att de både 

innan utbildningen och tidigt på universitetet kände till farorna. Jag tror att det har påverkat 

unga journalister i deras yrkesval även om de verkar resonera som att det är ett fritt val de har 

gjort.    

De svar som jag har fått stämmer överens med både Svetlana Pastis (2010, s.71) och Nygrens 

(2010) med fleras resultat. Pastis beskrivning av de unga journalisterna som pragmatiska 

individualister går att se även i min undersökning. Bland de intervjuade har alla valt ett yrke i 

vilket de känner sig fria. Alla har av olika skäl val bort att skriva om ämnen som det kan 

uppstå problem att skriva om. Det här stämmer överens även med Nygrens (2010, s.130) 

resultat som sade att journaliststudenterna i stor utsträckning väljer bort att arbeta med 

politisk rapportering på grund av att de känner av påtryckningen från staten. De intervjuade i 

min undersökning såg det som självklart att de inte skulle arbeta med vissa ämnen. Det 

intressanta var att de inte verkade se det som en begränsning utan som en given omständighet 

för att arbeta som journalist i Ryssland och att de utan att reflektera närmare anpassade sig till 

det.  

Jag tror inte att alla unga ryska journalister struntar i utvecklandet av demokratin, fria medier, 

fria val och mänskliga rättigheter. Men det kvarstår fortfarande att ett jobb är ett jobb och det 

är bekvämt att få behålla det. För att inte tala om att behålla sitt liv. Jag tror att de flesta 

resonerar så, oavsett var i världen man bor. Och till och med i Sverige tror jag att majoriteten 

av journalisterna skulle backa ifrån ett jobb om det fanns fara för livet. Men det här ger de 

som vågar utmana makten större hjältestatus och en viktig roll. Jag tror också att det är där 

hoppet ligger för förändring av journalistiken i Ryssland. 

Min undersökning hade tjänat på en lite större bredd i urvalet av intervjupersoner. Någon 

anställd i tv hade kunnat berätta mer om arbetet och tankegångarna där. Och att ha med någon 

som faktiskt utsätter sig för fara och utmanar makthavarna hade också gjort undersökningen 

djupare.  

Jag tror att min undersökning skulle kunna göras i ett större format och att fler slutsatser då 

skulle bli möjliga att dra om till exempel skillnader mellan olika skolor och hur utbildningen 



 33 

kring yttrandefrihet påverkar journalisternas värderingar i arbetslivet. Vidare forskning skulle 

också kunna vara jämförande med andra länder med liknande utbildning och mediesystem. 

Eller med variation på en av variablerna för att till exempel jämföra ett land med liknande 

utbildning men friare mediesystem. 
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9 Bilagor 

Intervjuguide (på engelska eftersom intervjuerna hölls på det språket): 

From how you remember did your education raise the topic of freedom of speech? 

Where there any talk of how to act when you can’t write a certain thing? 

Is there something in this area that you miss in your work today? 

Did your education raise the problem with ownership in media? 

How is your work affected by the ownership of your company? 

Did you, in your education, talk about it being dangerous working as a journalist? 

How were the laws on freedom of speech and media law brought up in your education? 

Do you see any limitations to those laws in your daily work? 

 

 


