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Abstract 
 
Den här uppsatsen undersöker hur ett urval av svenska journalister ser på betaljournalistik. 

Syftet är att bidra till diskussionen om journalisters pressetik och väcka frågan om det finns 

ett behov och en önskan om att införa en paragraf om betaljournalistik i de svenska 

pressetiska reglerna. I de norska pressetiska reglerna infördes en sådan paragraf 2007. En 

av de främsta anledningarna till detta var att informationens trovärdighet kan ifrågasättas 

om pengar är inblandade.  

I studien använde vi oss av anonyma webbenkäter som vi skickade till ett urval av 

journalister på landsortstidningar. Urvalet bestod av 48 personer varav 38 fullföljde hela 

enkäten. Resultaten analyserade vi utifrån författarna Ekström och Nohrstedts modell 

Reporterpraktikens kontext, där handlingsetiken antas påverkas av ideal, normer, 

konsekvenser och villkor. 

Våra slutsatser är att det finns en hög etik bland journalister på landsortstidningar, att 

det är situationen som till stor del styr handlingsetiken och att det är fler som tycker att det 

är okej att belöna, för exempelvis månadens bästa nyhetstips, än att direkt betala en källa 

för information. Att informationens trovärdighet riskerar att minska är det argument som 

flest tar upp mot betaljournalistik och de flesta som deltagit i vår undersökning är positiva 

till att införa en paragraf om betaljournalistik i spelreglerna. 

 

Nyckelord: Betaljournalistik, journalistik, källkritik, landsortstidning, pressetik, 

reporterpraktikens kontext. 
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för bra handledning, Johan Björkmans allmännyttiga stiftelse för ert bidrag, Second 
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testpersoner, Terje Selnes, Hedvig Modin och Sofia Henriksson för bra feedback. 
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1  Inledning 
 
På en redaktion sitter en journalist och arbetar med något som kan bli en bra story. 

Journalisten blir kontaktad av en person som har viktig och nödvändig information för att 

storyn ska kunna publiceras. Men det finns en hake. För att redaktionen ska få ta del av 

informationen vill källan ha betalt.  

Exemplet är fiktivt, men hade kunnat vara ett exempel från verkligheten. Redaktioner 

som tar emot exklusiv information mot betalning, ger intervjuobjekt ekonomisk ersättning 

för att ställa upp, eller får en källa att säga något extra för en summa pengar förekommer. I 

vilken utsträckning det sker är däremot svårt att säga.  

Den skandalomsusade brittiska tidningen News of the world lades ner i juli 2011 efter 

anklagelser om otillåten avlyssning och mutbrott mot poliser. Tidningen ska bland annat ha 

betalat poliser för sekretessbelagda uppgifter. Under ett seminarium som Aftonbladet höll 

år 2005 sade Piers Morgan, tidigare chefredaktör för News of the world och Daily Mirror, 

att News of the world betalat för nyheter. Han motiverade detta med att tidningen tjänade x 

miljoner pund på anonyma tipslämnare och att det därför är rimligt att också de får ta del 

av dessa pengar.1 

Även i Sverige betalar flera tidningar öppet för nyhetstips. För månadens bästa 

nyhetstips betalar exempelvis Helsingborgs Dagblad2 och Sydsvenskan 5 000 kronor3, 

Jönköpings Posten 2 000 kronor4 och Länstidningen Södertälje 3 000 kronor.5 Vilka 

tidningar som betalar källor för information eller för att få någon att ställa upp på en 

intervju, talas det däremot inte öppet om.  

I en debatt i Medievärlden och Svenska Dagbladet i januari 2008 framgick att såväl 

Expressen som Aftonbladet betalar tipspengar till källor, som begärt och fått 

meddelarskydd, och att skatt betalas till Skatteverket6. Huruvida etermedier, 

landsortstidningar eller andra medier än kvällstidningarna och den så kallade kändispressen 

                                                
1 Månson, Hans, Spelet bakom rubrikerna: om journalister, journalistik och det personliga ansvaret, Juridisk 

reportagebyrå, Visby, 2010, s.46.  
2
 Helsingborgs Dagblad. Tipsa HD, hd.se och 24HD. http://hd.se/tipsa/ (Hämtad 2011-11-08) 

3 Sydsvenskan. Tipsa Sydsvenskan om nyheter. http://www.sydsvenskan.se/om/article417851/Tipsa-om-
nyheter.html (Hämtad 2011-11-08) 
4 Jönköpings Posten. Nyhetstips. http://www.jonkopingsposten.se/node/121 (Hämtad 2011-11-08)  
5 Länstidningen Södertälje. Tipsa LT. http://lt.se/nyheter/tipsalt (Hämtad 2011-11-08) 
6
 Månson 2010, s.44 
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använder sig av betaljournalistik har det, vad vi vet, inte förts någon öppen diskussion om, 

men ämnet aktualiserades nyligen i och med en debattartikel i Dagens Nyheter (11/12)7 

undertecknad av Claes Sandgren, professor i civilrätt och ordförande för Institutet mot 

mutor (IMM). Claes Sandgren skriver i artikeln att betala för att poliser ska lämna ut 

hemliga uppgifter är en affärsmetod som massmedier tycks tillgripa allt mer i takt med att 

massmediekonkurrensen hårdnar. Han anser att det är angeläget att något görs åt detta och 

att det är dags för de publicistiska aktörerna att bekänna färg i fråga om sin press- och 

yrkesetik. I en replik i DN (17/12)8  skriver Jeanette Gustafsdotter, vd Tidningsutgivarna 

(TU), och Per Hultengård, chefsjurist TU, att det är viktigt att betona att de flesta 

dagstidningar ytterst sällan betalar ut så kallade tipspengar och att Claes Sandgrens 

påstående, att tipspengar betalas ut “allt mer”, helt saknar stöd. De ställer även frågan till 

Claes Sandgren varför det inte skulle vara rätt att betala ersättning och avslutar sitt inlägg 

med att tipspengar är okej. 

I Spelregler för press, radio och TV står inget om huruvida journalister ska få betala 

sina källor för information eller inte.9 I Norge däremot infördes 2007 en helt ny paragraf, 

och en ändring i en befintlig paragraf, om detta i deras pressetiska regler, Vær Varsom-

plakaten, efter en debatt om tipspengar och så kallad betaljournalistik. Ur Vær Varsom-

plakaten efter den senaste ändringen 2007: 

 

3.2: Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det 

er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom 

ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr 

eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling. 

 

3.11: Pressen skal som hovedregel ikke betale kilder og intervjuobjekter for 

informasjon. Vis moderasjon ved honorering for nyhetstips. Det er uforenlig med god 

                                                
7 Sandgren, Claes, Tidningarnas tipspengar till enskilda poliser är mutbrott. DN Debatt, 2011-12-11 
8 Gustafsdotter, Jeanette och Hultengård, Per. “Känsliga källor måste ha skydd i grundlagen”. DN Debatt, 
2011-12-17 
9 Journalist Förbundet. Spelregler för press, radio och TV. 
http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38437&_dad=portal&_schema=portal (Hämtad 2011-10-06)  
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presseskikk å ha betalingsordninger som er egnettil å friste mennesker til uberettiget å 

trå innenfor andres privatsfære eller gi fra seg personsensitiv informasjon.10 

 

Den kommitté som föreslog ändringen i de norska pressetiska reglerna menade att 

informationens trovärdighet kan ifrågasättas om det finns ekonomisk vinning för den som 

lämnat uppgifterna och att utgångspunkten för en fri press är att också informationen ska 

vara fri.11  

Även det amerikanska journalistförbundet SPJ, Society of  Professional Journalists, har 

en punkt om betalning för nyheter i sina etiska riktlinjer, SPJ Code of Ethics: 

 

Act Independently 
— Be wary of sources offering information for favors or money; avoid bidding for 

news.12 

 

Ingen av paragraferna säger att betalning av källor aldrig får förekomma, utan att pressen 

som huvudregel inte ska betala källor och intervjuobjekt för information. Det finns alltså 

tillfällen när det kan anses vara berättigat. 

1.1  Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett urval av svenska journalister på 

landsortstidningar ser på frågan om betaljournalistik. När anser de att det är berättigat att 

betala källor, och tycker de att det finns ett behov av en paragraf om betaljournalistik även 

i de svenska pressetiska reglerna?  

Att medier betalar för nyheter är känt, exempel på det tar Hans Månsson upp i sin bok 

Spelet bakom rubrikerna 13, men hur ofta och var det sker är däremot svårare att säga. 

Eftersom vårt grannland Norge införde paragrafen om betaljournalistik redan 2007, men 

                                                
10 Norsk Presseforbund. Vaer-Varsom-plakaten. http://presse.no/Etisk-regelverk/Vaer-Varsom-plakaten 
(Hämtad 2011-10-06) 
11 Norsk Journalistlag. http://www.nj.no/filestore/Sak-7_Forslag-revisjon-Vr-Varsom-plakaten.pdf, (Hämtad 
2011-10-06) 
12

 Society of Professional Journalists. SPJ Code of Ethics. http://www.spj.org/ethicscode.asp (Hämtad 2011-
11-21) 
13 Månson 2010, s.42-46 
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det i Sverige ännu inte diskuterats att införa en liknande paragraf, är det relevant att titta 

närmre på hur ett urval av svenska journalister ser på möjligheten.  

Vi vill med den här undersökningen se hur etiken hos den enskilde journalisten ser ut 

vad gäller betaljournalistik. Vi vill se om våra svarspersoner håller med Hans Månsson när 

han säger att Yrkesetiska nämnden är en “vakthund utan bett”14 och om Demokratirådet 

har rätt i sin rapport Mediernas integritet där de menar att yrkesreglerna har minskat i 

betydelse.15 

Studiens omfattning begränsar oss till att bidra med exempel på vilka attityder som 

finns och hur en undersökning om detta kan göras, men vår förhoppning är att 

undersökningen ska kunna ligga till grund för vidare och mer omfattande studier i ämnet.  

1.2  Begreppsdefinitioner 
Källkritik - De fyra kriterierna Äkthet, Tidssamband, Oberoende och Tendensfrihet är alla 

delar av de källkritiska principerna. Tendensfriheten, som är det kriterium som är aktuellt 

för den här studien, innebär att en journalist inte ska ha anledning att misstänka att källan 

ger en falsk bild av verkligheten på grund av personliga, ekonomiska, politiska eller andra 

intressen.16 När medier betalar för information kan det finnas anledning att misstänka att 

källan ger en falsk verklighetsbild, ett exempel kan vara att överdriva informationen för att 

höja tipsets värde.   

 

Betaljournalistik - Begreppet används genomgående i undersökningen. Vår definition av 

begreppet syftar till betalning av källor för information, betala intervjuobjekt samt 

betalning för nyhetstips och läsarbilder.  

 

Pressetik - Begreppet används som en sammanfattning av de värderingar som massmedier 

anses bör sträva efter i all nyhetsförmedling och opinionsbildning. Bland annat handlar det 

om att ge korrekt och allsidig nyhetsförmedling och att skydda enskilda människors 

integritet.17 

                                                
14 Månson 2010, s.19 
15 Petersson, Olof, Mediernas integritet, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2005, s.155 
16

 Thurén, Torsten, Källkritik, 2., [rev. och utök.] uppl., Liber, Stockholm, 2005, s.13 
17 Pressetik. http://www.ne.se/lang/pressetik, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-12-15 
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2  Det svenska pressetiska systemet 
 

Pressen har sedan 1900-talets början arbetat för självsanering, men pressetiken är ännu 

äldre än så. Redan 1874 samlades utgivare och redaktörer i Publicistklubben (PK) och 

1916 inrättades Pressens opinionsnämnd (PON), en hederdomstol som skulle ta hand om 

de pressetiska tvisterna. 1923 inrättades de första etiskt vägledande principerna för 

journalister, vilka har omvandlats under årens lopp och lett till de nuvarande Spelregler för 

press, radio och TV.  

Spelreglerna innehåller publicistregler, yrkesregler och regler mot textreklam och 

kontrolleras av Pressens samarbetsnämnd, ett organ som bildats av Publicistklubben, 

Svenska journalistförbundet (SJF) och Tidningsutgivarna (TU). De etiska principerna styrs 

av pressen själv och är inte lagstadgade.18   

2.1  Spelregler för press, radio och TV 
Pressens samarbetsnämnd har sedan början av 1970-talet hanterat de etiska spelreglerna. 

Spelregler för press, radio och TV innehåller Publicistklubbens Publicitetsregler, 

Yrkesetiska nämndens Yrkesregler och Tidningsutgivarnas Riktlinjer mot textreklam. 

Publicistreglerna och yrkesreglerna inrättades båda 1974 och två år senare beslutades även 

om regler mot textreklam som 2006 ändrades till att bli riktlinjer mot textreklam. Alla som 

är medlemmar i Journalistförbundet förbinder sig till att följa de etiska spelreglerna i sitt 

dagliga arbete.19 Namnet är något missvisande eftersom spelreglerna egentligen inte 

omfattar etermedier. De regleras av Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, och kontrolleras av 

Granskningsnämnden för radio och TV.20  

 

 
                                                
18 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart, Massmedier: en bok om press, radio och TV, 9:e upplagan, Bonnier, 
Stockholm, 2008, s. 33-35 
19

 Journalistförbundet. Press- och yrkesetik. 
http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38441&_dad=portal&_schema=PORTAL (Hämtad 2011-12-19) 
20 Falkheimer, Jesper & Leijonhufvud, Sigfrid, Pressetiken - i vems tjänst?, Institutet för mediestudier, 
Stockholm, 2002, s.11 
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2.2  PO/PON  
Allmänhetens pressombudsman, PO, inrättades 1969 och behandlar klagomål från 

privatpersoner som känner sig personligen drabbade, förfördelade eller kränkta, av en 

publicering.21Det finns tre krav för att PO ska göra en prövning av en anmälan: 

 

! Artikeln ska ha publicerats i en tryckt periodisk skrift, eller en nättidning som finns 

representerad i Pressens samarbetsnämnd eller som aktivt har anslutit sig till det 

pressetiska systemet.  

! Anmälaren ska vara personligen berörd av den publicering som anmälts.  

! Anmälan ska ske inom tre månader från publiceringstillfället. 

 

Även företag, organisationer och myndigheter kan anmäla, men anmälningar från juridiska 

personer prövas enbart i frågor om rättelse eller genmäle. 22  

PO/PON behandlar enbart det som publicerats och inte arbetsmetoder eller annat som 

föregått publiceringen. PO kan välja att avskriva en anmälan och anmälaren kan då 

överklaga till Pressens Opinionsnämnd (PON). Även om PO väljer att föreslå klander 

behandlas ärendet av PON som kan välja att följa PO:s förslag eller att fria.   

PON är alltså de som, efter PO:s utredning, avgör om anmälda publiceringar ska 

klandras eller frias. PON inrättades 1916 och ombildades 1969, då även representanter från 

allmänheten fick tillträde. Nämnden består av representanter för Publicistklubben, Svenska 

Journalistförbundet, Svenska Tidningsutgivareföreningen, Sveriges Tidskrifter och 

allmänheten. Representanterna för allmänheten utses av ChefsJO och ordföranden i 

Sveriges Advokatsamfund. 

Medlemmarna i Tidningsutgivarna och Sveriges Tidskrifter har, genom sina 

centralorganisationer, förbundit sig att följa utslagen i PO/PON och att publicera eventuella 

fällningar i sin helhet. Det förekommer även att PO/PON utreder anmälningar av tidningar 

som inte ingår i centralorganisationerna.23  

                                                
21 Krogh, Torbjörn von, Medieetik, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2009, s.19 
22 PO Allmänhetens pressombudsman. Hur PO arbetar. http://www.po.se/om/po (Hämtad 2011-12-19)  
23  Krogh 2009, s.19-20 
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En klandrad tidning ska, förutom att publicera fällningen, även betala en 

expeditionsavgift. Tidningar med en upplaga upp till 10 000 exemplar betalar 12 000 

kronor. Tidningar med större upplagor betalar 30 000 kronor.24 

2.3  Yrkesetiska nämnden  
Yrkesetiska nämnden (YEN) har sedan början av 1970-talet haft till uppgift att övervaka 

journalisters yrkesregler.25 I Spelregler för press, radio och TV har rubriken Yrkesregler 

tolv egna punkter som alla hanterar journalisters arbetsmetoder. Reglerna går ut på att 

journalisten bör uppträda ansvarsfullt (visa hänsyn till ovana intervjuobjekt, berätta hur 

uttalanden kommer återges, inte förfalska intervjuer samt visa hänsyn vid anskaffande av 

bildmaterial) och med integritet (inte acceptera uppdrag, förmåner, gåvor eller 

påtryckningar).26 Om någon brister mot de yrkesetiska reglerna görs en anmälan till YEN, 

men för att anmälningar ska kunna tas upp måste fyra formella krav vara uppfyllda: 

 

! Den anmälde måste vara medlem i Journalistförbundet.  

! Anmälan måste gälla brott mot minst en av yrkesreglerna. 

! Anmälan måste avse en händelse som inte är äldre än ett år, räknat från 

anmälningsdatum.  

! Anmälaren får inte vara anonym.  

 

Om dessa krav uppfylls gör YEN en prövning och nämndens ledamöter en bedömning av 

anmälan. Nämnden kan välja att göra principuttalanden eller rikta klander mot den 

anmälde. Anser nämnden att övertrampet är tillräckligt stort kan de rekommendera 

uteslutning av journalisten ur Journalistförbundet. Det är sedan förbundsstyrelsen som 

fattar beslutet.27 

                                                
24 PO Allmänhetens pressombudsman. Vad innebär ett fällande beslut? http://www.po.se/faellningar 
(Hämtad 2011-12-19) 
25

 Nationalencyklopedin. Yrkesetiska nämnden. http://www.ne.se/yrkesetiska-nämnden (Hämtad 2011-12-
19) 
26

 Krogh 2009, s.35 
27 Journalistförbundet. Så gör du en anmälan. 

http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38517&_dad=portal&_schema=PORTAL (Hämtad 2011-12-19) 
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3  Teori 
I denna del behandlas studiens teoretiska utgångspunkt, Reporterpraktikens kontext28, samt 

den litteratur och tidigare forskning vi använt oss av.  

3.1  Litteratur och tidigare forskning  
2010 kom Hans Månsons bok Spelet bakom rubrikerna ut. Boken väckte vårt intresse för 

ämnet betaljournalistik och har legat till grund för en stor del av vår studie. I kapitlet 

“Betala för nyheter och information” tar Månson upp exempel på tillfällen när journalister 

sägs ha betalat en källa eller ett intervjuobjekt. Han har också intervjuat ett antal 

journalister om ämnet, en del anonyma medan andra ställer upp med namn. En av de 

intervjuade är Niklas Svensson, reporter med ett långt förflutet på TV 4 och Expressen. 

Han menar att plånboksjournalistiken blivit allt vanligare och att det är mer regel än 

undantag att läsare som tipsar vill ha betalt.29 Månson skriver att det inte finns någon 

enhetlig syn på om det är god etik att betala för tips, nyheter eller information och att det 

heller inte rests något krav om att införa den norska paragrafen om betaljournalistik i de 

svenska spelreglerna.30  

Enligt Månson finns det framför allt tre anledningar till att inte betala för nyheter, tips 

och information. För det första anser han, precis som den norska kommittén, att det kan 

strida mot tryck- och yttrandefrihetens anda och det fria informationsflödet. För det andra 

kan kvaliteten på informationen riskera att minska och för det tredje kan det fresta 

människor att skaffa fram information på ett oetiskt eller rentav brottsligt sätt.31 

I kapitlet “Hur fungerar det? Hur borde det fungera?” beskriver Månson Yrkesetiska 

nämnden (YEN) som en vakthund utan bett.32 Han menar att YEN är närmast osynlig för 

allmänheten, lågt utnyttjad av kolleger och därmed ineffektiv.33  

Även i Mediernas integritet, Demokratirådets rapport från 2005, beskrivs YEN:s roll 

som svag. Enligt rapporten har yrkesreglerna med tiden minskat i betydelse och vissa av 
                                                
28 Ekström, Mats & Nohrstedt, Stig Arne, Journalistikens etiska problem, Rabén Prisma, Stockholm, 1996, 
s.24 
29 Månson, Hans, Spelet bakom rubrikerna: om journalister, journalistik och det personliga ansvaret, 
Juridisk reportagebyrå, Visby, 2010, s.42 
30 Månson 2010, s.44 
31 Månson 2010, s.45 
32 Månson 2010, s.19 
33 Månson 2010, s.20 
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reglerna tas inte längre på allvar av journalisterna.34 I rapporten redovisas svaren på en 

fråga om journalisternas syn på olika metoders berättigande. Frågan ställdes i 

Journalistundersökningen 2000, en av de hittills sex journalistundersökningar som har 

genomförts vid Göteborgs universitet sedan 1989.35 51 procent av de tillfrågade ansåg att 

det kan vara berättigat att betala för att komma över sekretessbelagda uppgifter medan 48 

procent av de tillfrågade ansåg att det kan vara berättigat att betala en intervjuperson för att 

framträda offentligt.36 Båda dessa frågor är intressanta att jämföra våra resultat med.  

Boken Den svenska Journalistkåren37 har vi använt som inspiration och vägledning när 

vi skapat vår enkät. Vi har bland annat lånat ett antal frågor från frågeformuläret till 

undersökningen Journalist 2005 vars huvudresultat presenteras i boken. En mer utförlig 

beskrivning av hur vi gick tillväga finns i metodkapitlet. 

Den norska rapporten Kjendis- og betalingsjournalistikk38, av Gunnar Bodahl-Johansen 

från Institutt for journalistikk, låg till grund för förslaget om att en paragraf om 

betaljournalistik skulle införas i de norska pressetiska reglerna. Vi har framför allt använt 

oss av Bodahl-Johansens rapport i inledningsfasen av vår uppsats för att bättre förstå varför 

paragrafen infördes i Norge. Rapporten handlar till stor del om kändisjournalistik men 

Bodahl-Johansen betonar att han under arbetet med rapporten kontaktats av flera personer 

inom pressen som hävdar att betaljournalistiken sedan länge är utbredd utanför 

kändispressen i Norge och att det inte har varit möjligt att förhindra en ordning där 

medierna köper sig exklusivitet. I rapporten delar han förutom tipspengar upp 

betaljournalistiken i fem betalningsformer; betalning för händelser/evenemang, ge 

ersättning för tidsspillan och utgifter, betalning för medverkan i ett reportage, betalning i 

form av resor och betalning för användning av privata bilder.39  

 

                                                
34 Petersson 2005, s.155 
35 Göteborgs universitet. Journalist`11. 
http://www.jmg.gu.se/forskning/pagaende_projekt/journalistundersokningarna/ (Hämtad 2011-12-09)  
36 Petersson 2005, 156 
37 Andersson Odén, Tomas & Asp, Kent, Den svenska journalistkåren, Institutionen för journalistik och 
masskommunikation, Göteborgs universitet, Göteborg, 2007 
38

 Bodahl-Johansen, Gunnar, Kjendis- og betalingsjournalistikk, Institutt for journalistikk, 2007 
39 Bodahl-Johansen 2007, s.20 
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3.2  Teoretisk utgångspunkt 
En reporter förväntas arbeta inom flera etiska ramar för att upprätthålla en god pressetik. 

De källkritiska principerna och Spelregler för press, radio och TV, den enskilda 

redaktionens policy och samhällets normer ska följas. Hur väl det här journalistiska och 

etiska idealet fungerar i praktiken menar Ekström och Nohrstedt påverkas av en mängd 

faktorer. Exempel på detta kan vara vilken typ av journalistik det rör sig om men också 

situationen då beslut ska tas.  

I Ekström och Nohrstedts modell Reporterpraktikens kontext visar de på vilka 

omständigheter som påverkar handlingsetiken.  

 

 
Figur 1  Reporterpraktikens kontext.40 

 

Ideal. De ideal som gäller för journalister i Sverige är fastställda i Spelregler för press, 

radio och TV. Handlingsetiken är ett uttryck för att idealen har anpassats till de 

förutsättningar som råder i praktiken och kräver erfarenhet för att lära sig.41Den är aldrig 

helt åtskild från de etiska idealen utan snarare ett resultat av att idealen vägts mot andra 

faktorer som påverkar arbetet.42  

I vår undersökning använder vi denna del för att se om de specifika situationer som vi 

tar upp får journalisterna att gå emot de journalistiska idealen för att istället följa 

handlingsetiken utifrån de normer, villkor och konsekvenser som finns.  

                                                
40 Ekström & Nohrstedt 1996, s.24 
41 Ekström & Nohrstedt 1996, s.19 
42

 Ekström & Nohrstedt 1996, s.24 
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Normer. Ekström och Nohrstedt beskriver i sin modell normer som förväntningar och 

kollektiva föreställningar om vad som är viktigt och värdefullt i en viss social miljö. Det 

finns normer som gäller hela professionen, det vill säga yrkesgruppen journalister, men 

också normer som gäller en specifik redaktion. I förhållande till de etiska idealen kan 

normerna betraktas som mer eller mindre förpliktigande tillämpningsregler. Exempel på 

etiska normer en redaktion förväntas leva upp till är hanteringen av nyheter, att de ska vara 

tillräckligt kritiska, korrekta och allsidiga. Andra normer kan vara vad som bör bli en 

nyhet, hur mycket tid ett nyhetsjobb får ta och hur mycket en reporter förväntas 

producera.43 Såväl redaktionens, professionens och samhällets normer spelar in för hur 

journalister väljer att hantera betalning av källor. Redaktionens policy kring 

betaljournalistik kan tänkas påverka om en enskild journalist väljer att betala för 

information eller inte.  

 

Villkor. Handlingsetiken påverkas till stor del av de villkor som nyhetsreportern arbetar 

under. Redaktioners eller enskilda journalisters beslut påverkas bland annat av 

ekonomiska, politiska och teknologiska villkor.44 Ekström och Nohrstedt väljer att skilja på 

villkor som är knutna till den marknad som medieföretaget agerar på och de arbetsrutiner 

som utvecklats på den enskilda redaktionen, och menar att villkor knutna till en marknad i 

de flesta fall är svårare att påverka och förändra.45 Dessa villkor kan antas påverka även 

handlingsetiken i förhållande till betaljournalistik och är därför relevanta att jämföra våra 

resultat med.  

 

Konsekvenser. Det finns delade meningar om i vilken utsträckning journalister bör ta 

hänsyn till konsekvenserna när de publicerar material. Etiska diskussionen lutar ofta åt att 

sanningen alltid ska gå först och att det bara i vissa undantag ska tas hänsyn till 

publiceringens konsekvenser. Ekström och Nohrstedt refererar till medieforskarna 

Kepplinger och Köcher som menar att journalisters syn på konsekvensetik är selektiv. När 

det handlar om negativa konsekvenser tenderar de att inte vilja ta ansvar medan de tar åt 

                                                
43

 Ekström & Nohrstedt 1996, s.24 
44

 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och demokratin, Studentlitteratur, Lund, 2004, s.26 
45

 Ekström, Mats & Nohrstedt, Stig Arne, Journalistikens etiska problem, Rabén Prisma, Stockholm, 1996, 
s.26 
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sig äran vid positiva konsekvenser.46 Nyhetens konsekvenser kan påverka hur redaktionen 

eller den enskilde journalisten väljer att handla i olika situationer och det är därför viktigt 

att titta närmre på även den här delen av modellen utifrån våra resultat.  

 

Reporterpraktikens kontext är till nytta för vår studie då vi genom den analyserar våra 

resultat och studerar hur handlingsetiken påverkas av villkor, konsekvenser, ideal och 

normer. Den har legat till grund för utformningen av vår enkät, de analyser vi gjort och de 

slutsatser vi har dragit utifrån våra resultat.  

4  Vetenskapliga frågeställningar   
I genomförandet av studien utgår vi från följande vetenskapliga huvudfrågor: 

 

– I vilka situationer anser journalister på landsortstidningar det vara motiverat respektive 

inte motiverat att betala för information? 

 

– Hur ser journalister på landsortstidningar på möjligheten respektive önskvärdheten att 

införa en paragraf om betaljournalistik i Spelregler för press, radio och TV? 

5  Metod 

5.1  Metodval 
Eftersom betaljournalistik är en känslig fråga valde vi att använda oss av anonyma 

webbenkäter. Vi ville också ge en översiktsbild av ämnet genom att kontakta fler personer 

än vad som varit möjligt med samtalsintervjuer.    

Webbenkäter kan vara lätta att glömma bort eller låta bli att svara på, vilket gör att 

svarsfrekvensen ofta blir lägre än vid postala enkäter.47 För att få en så hög svarsfrekvens 

som möjligt valde vi därför att börja alla kontakter via telefon. I samtalet presenterade vi 

oss själva och vårt arbete samt byggde upp ett förtroende mellan oss och 
                                                
46 Ekström & Nohrstedt 1996, s.25 
47 Trost, Jan & Hultåker, Oscar, Enkätboken, 3., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s.133-
125 
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nyhetscheferna/reportrarna. Ett fåtal ville läsa mejlet om vår undersökning innan de 

beslutade sig för att delta, men de flesta ställde upp direkt. Efter samtalet skickade vi 

genast ett mejl där vi återigen presenterade oss själva och bifogade en mer utförlig 

beskrivning av uppsatsen. 

5.2 Enkätens utformning 
Enkäten (se bilaga) består av 36 frågor och avslutas med ett fritextfält för övriga 

synpunkter. När vi skapade enkäten föreställde vi oss att den var uppdelad i tre block för 

att göra den systematisk och samla frågor inom samma område.48 Första delen består av 

åtta bakgrundsfrågor om exempelvis kön, ålder, antal år som journalist etc. De har vi lånat 

från enkäten som användes i undersökningen Journalist 2005, men vi har ändrat några av 

svarsalternativen för att de bättre ska passa in i vår undersökning.   

Andra delen består av 17 frågor som vi valt ut för att kunna besvara vår huvudfråga “ I 

vilka situationer anser svenska journalister det vara motiverat respektive inte motiverat att 

betala för information?” 

Första frågan, som handlar om vilket förtroende journalisten har för olika yrkesgrupper 

som nyhetskällor, är baserad på en fråga från undersökningen Journalist 2005. Till nästa 

fråga använde vi oss av samma yrkesgrupper som nyhetskällor men frågade istället vilka 

av dessa yrkesgrupper som journalisten anser att det kan vara motiverat att betala för 

information. Anledningen till att vi valt att ha samma yrkesgrupper i de båda frågorna är att 

vi på så sätt kan undersöka om det finns något samband mellan journalisternas förtroende 

för de olika yrkesgrupperna som nyhetskällor, och inställningen till när och om det är 

motiverat att betala någon av dessa yrkesgrupper.  

Den tredje frågan liknar de två tidigare om yrkesgrupper, men fokuserar istället på vad 

journalisterna anser det vara motiverat att betala för.   

Därefter följer 14 fiktiva situationer där respondenten ska ta ställning till om 

redaktionen ska betala eller inte. I enkäten var vi tydliga med att svarspersonen ska svara 

utifrån att nyheten är viktig för den redaktion exemplet gäller, inte utifrån den egna 

redaktionen. Svarspersonerna får i dessa frågor endast svarsalternativen ja och nej. Ett “vet 

ej”-alternativ hade varit möjligt, men antagligen gjort att svaren minskat. Vi ville få 
                                                
48 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 3., [rev.] uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s. 271 
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journalisterna att tänka till på de konkreta exempel vi valt ut istället för att snabbt välja 

“vet ej” för att slippa ta ställning. Däremot kan svarspersonen fylla i sina åsikter i ett 

fritextfält eller välja att helt hoppa över frågan. På så sätt tvingar vi inte någon att ta 

ställning i en fråga de egentligen inte vill eller kan svara på.49  

I enkätens tredje del går vi in på frågor om redaktionens struktur, det pressetiska 

systemets betydelse för journalisterna, hur pressetik och betaljournalistik diskuteras på den 

egna redaktionen, om betaljournalistik i någon form förekommer på den egna redaktionen, 

samt om möjligheten och önskvärdheten att införa en paragraf om betaljournalistik i de 

svenska pressetiska reglerna. Dessa ämnen resulterar i elva konkreta frågor som vi har med 

dels för att försöka svara på frågan “Hur ser svenska journalister på möjligheten och 

önskvärdheten att införa en paragraf om betaljournalistik i Spelregler för press, radio och 

TV?”, och dels för att kunna se vilken inställning journalisterna har till det pressetiska 

systemet. Om det visar sig att journalisterna inte ser allvarligt på att bli anmälda till 

PO/PON eller YEN, eller om de aldrig påverkas av spelreglerna i sitt arbete, är det heller 

inte relevant att diskutera införandet av en paragraf i spelreglerna.  

Del tre innehåller vissa känsliga frågor, som till exempel frågan hur, och om, den egna 

redaktionen använder sig av betaljournalistik, och därför valde vi att lägga dem i slutet av 

enkäten. Genom hela enkäten var vi noga med ordningsföljden på frågorna för att undvika 

att svaren skulle påverkas av denna.50 Enkätfrågorna presenteras en i taget, men vi valde att 

ha med en “bakåt-knapp” i enkätformuläret om någon svarsperson skulle vilja ändra ett 

svar i efterhand.  

När vi utformade enkäten arbetade vi även med det estetiska tilltalet för att den skulle 

ge svarspersonerna ett professionellt och enkelt intryck.51 Vi försökte göra enkäten så 

användarvänlig, strukturerad och tydlig som möjligt för att undvika bortfall på grund av att 

svarspersonerna inte förstår hur de ska göra eller vad vi menar.  

I vissa frågor, där det var nödvändigt för att undvika feltolkningar, lade vi till 

förklaringar där vi definierade hur många svarsalternativ de fick ge, vad vi menade med 

betaljournalistik, och vilken utgångspunkt de skulle ha när de tog ställning till de olika 

situationerna i enkätens andra del.  

                                                
49 Esaiasson 2007,  s. 278 
50

 Esaiasson 2007, s. 280 
51

 Esaiasson 2007, s. 271 
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5.3  Testundersökning 
Första versionen av enkäten testades av sammanlagt 13 personer, fyra journaliststudenter 

samt nio journalister från sex olika redaktioner. Testgruppen fick tycka till om frågornas 

utformning och relevans, enkäten som helhet, samt meddela oss hur lång tid det tagit att 

besvara den. På så sätt blev den också korrekturläst. 

Testundersökningen visade att enkäten som helhet fungerade, men vi fick några 

synpunkter på saker vi kunde förbättra. Vi ändrade bland annat förvirrande fritextfält till 

envalsfrågor med bestämda svarsalternativ, och ändrade ordning samt formulerade om ett 

par svarsalternativ i en av matrisfrågorna. Därefter gick vi igenom enkäten tillsammans 

med vår handledare, tog bort alla frågor som saknade relevans för undersökningen och 

formulerade den slutliga versionen som tar cirka 10 till 15 minuter att fylla i.   

5.4  Urval och avgränsningar  
I vår studie använde vi oss av ett strategiskt urval.52 Till att börja med gjorde vi 

avgränsningen att undersöka landsortstidningar. Anledningen till att vi valt att undersöka 

landsortspressens attityder är dels för att frågan om betaljournalistik ofta stannar vid 

kvällstidningarna, men också för att just landsortspressen spelar en viktig roll för den 

allmänna opinionen. Att ha med etermedier i undersökningen hade självklart kunnat vara 

intressant men på grund av uppsatsens omfång valde vi bort detta.  

Med hjälp av Tidningsutgivarnas fakta- och statistiksajt Dagspress.se53 valde vi ut tio 

redaktioner. Vi sorterade bort storstadstidningar och de tidningar där vi själva vikarierar54. 

De tidningar som utkommer mer sällan än sex dagar per vecka eller har en upplaga på 

vardag som är mindre än 10 000 exemplar tog vi också bort. När vi hade gjort det urvalet 

återstod 48 redaktioner. Bland dem valde vi ut tio redaktioner att kontakta utifrån 

geografisk spridning. Vi beslutade oss sedan för att välja ut en nyhetschef, en reporter och 

en webbreporter/redaktör från varje redaktion. Totalt gjorde vi ett urval på 30 personer.  

Vårt första steg därefter var att kontakta nyhetscheferna på de utvalda redaktionerna. 

Dels för att det var viktigt att de ställde upp eftersom vi ville ha svar från en nyhetschef per 

redaktion, och dels för att vi ville skapa ett förtroende och visa att vi arbetar seriöst genom 
                                                
 
53

 Dagspress.se. Mediedatabasen. http://verktyg.dagspress.se/foundationNewspaper (Hämtad 2011-11-10) 
54

 Hudiksvalls Tidning, Norrköpings Tidningar och Upsala Nya Tidning 
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att kontakta dem innan vi kontaktade övriga utvalda bland deras medarbetare. När 

nyhetschefen sagt att den skulle delta i vår undersökning gick vi vidare genom att kontakta 

övriga utvalda på den redaktionen. Vissa av redaktionerna hade listor på sina medarbetare 

på sin webbsajt, andra redaktioner skickade oss namnlistor på sina medarbetare, och i de få 

fall där vi inte hade tillgång till redaktionslistor använde vi redaktionens växel till hjälp för 

att slumpa ut medarbetare utifrån ålder, kön och tjänst. För att komma fram till om den 

utvalda journalisten var under eller över 40 år använde vi oss av webbisdan Ratsit.55 I de 

två fall där det inte gick att komma fram till en ålder via Ratsit betecknade vi den som 

okänd.  

När samtliga medarbetare på de tio utvalda redaktionerna sagt att de skulle besvara vår 

enkät valde vi att gå vidare med sex redaktioner till för att öka antalet svarspersoner. 

Urvalet gick då till på samma sätt, via redaktionernas geografiska spridning och 

medarbetarnas kön, ålder och tjänst. Enkäten skickades till sammanlagt 48 personer.  

45 av enkäterna skickades ut mellan den 23 november och 1 december. Tre av 

enkäterna kunde inte skickas ut förrän den 5 december eftersom redaktionen först då 

bestämde sig för att delta.  

Den 2 december skickade vi ut en påminnelse till de 45 personer som vid det tillfället 

hade fått enkäten. Innan påminnelsen hade vi fått in 29 svar. Efter påminnelsen, och när 

enkäten hade skickats även till de sista tre personerna, fick vi in ytterligare nio svar. 

Sammanlagt var det 38 av 48 personer som fullföljde hela enkäten vilket ger oss en 

svarsfrekvens på 79 procent.  

Ytterligare två personer påbörjade enkäten men avbröt den. En av dem har kontaktat oss 

och meddelat att den påbörjat enkäten och sedan inte kunnat öppna den på nytt. Vi 

skickade en ny länk till den personen eftersom vi hade skickat en länk som bara gick att 

öppna en gång per dator. Det innebär att den person som påbörjat enkäten, avbrutit den, 

och sedan öppnat enkäten via den nya länken finns med dubbelt bland svarspersonerna. 

Tyvärr kan vi, av tekniska skäl, inte urskilja vilka svar som är den personens och därför 

borde tas bort. Men eftersom den personen avbröt redan efter fråga åtta så påverkar det 

bara resultatet fram till den frågan. Den andra personen avbröt efter fråga 14.  

                                                
55 Ratsit. Ratsit Kreditinformation. http://www.ratsit.se (Hämtad 2011-11-23) 
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Dessutom var det fem personer som öppnade enkäten men sedan stängde ner utan att 

påbörja den. En av dessa var vi själva när vi skulle kontrollera att enkäten fungerade. 

Övriga fyra kan antas vara personer som bestämt sig för att inte delta trots allt. 

5.5  Etiska överväganden 
För att få svarspersonerna att svara så ärligt som möjligt trots ämnets känslighet valde vi 

att genomföra enkäten anonymt. Vi ville få medarbetarna att svara utifrån egna åsikter, inte 

redaktionens ståndpunkter, vilket gjorde att vi valt att även anonymisera tidningarnas 

namn. 

5.6  Våra respondenter 
Av de 40 respondenter som påbörjat enkäten är 24 kvinnor och 16 män. 14 av dessa är 

nyhetschefer, elva reportrar och 15 webbredaktörer/reportrar.  

De flesta av svarspersonerna, 35 stycken, har arbetat minst ett halvår sammanhängande 

på landsortstidning. Fem av svarspersonerna har tidigare arbetat på kvällstidning och tre på 

gratistidning. Webbtidning, annan tidning/tidskrift, Sveriges television, Sveriges radio, 

facktidning, information och “annan” är övriga typer av företag som har angetts. Av 

svarspersonerna är det fyra som inte är medlemmar i Journalistförbundet, dessa fyra är 

kvinnliga nyhetschefer.  

Efter att ha gått igenom resultatet kom vi fram till att bakgrundsvariabeln “tjänst” är den 

variabel som är mest intressant att jämföra med svarsresultaten. Det var ungefär lika många 

som hade svarat i de olika grupperna “nyhetschef”, “reporter” och 

“webbreporter/redaktör”. Att göra jämförelser mellan kvinnornas och männens svar är inte 

aktuellt eftersom det är så många fler kvinnor än män som har svarat på enkäten. 

Bakgrundsvariabeln “ålder” har vi tittat på i de frågor där det fanns någon skillnad mellan 

de olika åldersgrupperna “41 år eller äldre” och “40 år eller yngre”. Vi har gjort 

korskörningar även mot ”hur länge de arbetat som journalister” och ”hur länge de arbetat 

på nuvarande arbetsplats”, men inte valt att ta upp det i vårt resultat eftersom de 

korskörningarna inte visade på några skillnader av intresse.    
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5.7  Metodkritik 
Trots att samtalsintervjuer ofta rekommenderas när undersökningen handlar om att ta reda 

på svarspersonernas attityder och tankar om en fråga56 valde vi ändå att använda oss av en 

frågeundersökning i enkätform. Samtalsintervjuer hade gett oss möjlighet att gå djupare in 

på enskilda journalisters åsikter och också gjort att vi kunnat anpassa undersökningen till 

den enskilda redaktionen. Vårt syfte har däremot varit att ge en mer översiktlig bild genom 

att få in fler svar, vilket inte varit tidsmässigt möjligt med samtalsintervjuer. Det hade 

givetvis varit önskvärt med fler respondenter, men de 38 vi fick ihop anser vi är tillräckligt 

för att ge en bild av hur ett urval av den svenska journalistkåren ser på betaljournalistik.  

Författaren Jan Trost varnar i Enkätboken för webbenkäter av olika anledningar. 

Framförallt menar han att risken är att svarsfrekvensen blir för låg. Mejl med webbenkäter 

kan riskera att fastna i spamfilter och aldrig komma fram, och det är lättare att 

svarspersonen glömmer bort ett mejl än ett fysiskt brev.57 Vi valde ändå att använda oss av 

webbenkäter eftersom det är billigare och mindre tidskrävande än postenkäter. Av vår 

svarsfrekvens att döma har metoden fungerat bra i detta fall.  

Ett annat metodproblem kan vara svarens sanningshalt. Vid känsliga frågor finns det 

alltid en risk att svarspersonerna skönmålar sina svar. Vi tror ändå att det faktum att 

enkäterna är anonyma har gett oss så ärliga svar som möjligt. Anonymiseringen skulle 

också kunna ses som ett problem då det kan finnas en risk att svarspersonerna inte är lika 

noggranna när de inte med namn behöver stå för sina svar, men eftersom vi har fått 

utförliga kommentarer i fritext så bedömer vi att svarspersonerna trots anonymiseringen 

engagerat sig och lagt ned tid på enkäten.   

Det faktum att en persons svar finns med dubbelt under en del av enkäten skulle kunna 

ses som ett problem, men eftersom det endast gäller fråga ett till åtta som är 

bakgrundsfrågor så påverkar det inte våra resultat.    

 

 
                                                
56 Esaiasson 2007, s.36 
57 Trost 2007, s.134-135 
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6  Resultat och analys 
I denna del går vi igenom och analyserar resultatet av vår studie utifrån våra två 

huvudfrågor som även ligger till grund för enkätens andra och tredje del.  

6.1  I vilka situationer anser svenska journalister 
det vara motiverat respektive inte motiverat att 
betala för information? (Frågeställning 1) 
Svarspersonerna har störst förtroende för poliser, åklagare, advokater, läkare, tjänstemän i 

stat och kommun, forskare anställda vid högskola och vanligt folk som nyhetskällor. Minst 

förtroende har de för företagsledare, politiker och forskare anställda på företag.  

Av dessa grupper är det endast “vanligt folk” som svarspersonerna anser att det kan vara 

motiverat att betala för information. Vad gäller övriga grupper säger i stort sett alla 

svarspersoner att det aldrig är motiverat.   

Däremot skiljer det sig mer bland svarspersonerna på frågan vad det kan vara motiverat 

att betala en källa för. Att betala för månadens bästa nyhetstips eller månadens bild är de 

alternativ som flest anser vara motiverat. Minst motiverat anser svarspersonerna det är att 

betala någon för att ställa upp på en intervju, betala för information om en känd person, 

affärshemligheter eller uppgifter som avslöjar konflikter. 
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Figur 2  Journalisters, på landsortstidningar, syn på vad det är motiverat/inte 
motiverat att betala för. 
 

 
Frågeformulering: “Anser du att det kan vara motiverat att betala en källa för...”. Svarsalternativen var “Ja, 

det är ok”, “Ja, i de flesta fall”, “Ja, i vissa fall”, “Ja, i enstaka fall” och “Nej, det har aldrig hänt”. I 

figuren har de fyra förstnämnda alternativen slagits samman till kategorin “Motiverat”.  

 

I de 14 exempel på situationer som vi bad svarspersonerna ta ställning till tyckte de flesta 

att redaktionen inte borde betala i samtliga fall. I de flesta av situationerna anser däremot 

någon eller några att betalningen är motiverad och ett par exempel sticker ut där 

svarspersonerna anser det vara extra motiverat. Nedan följer en redovisning av svaren på 

enkätfrågorna 12 till 25. Citaten som redovisas under varje enkätfråga är ett urval av de 

kommentarer som svarspersonerna skrivit i fritextfälten.  

 

En polis vill ha betalt för att berätta om en utredning som han/hon anser inte gått rätt 

till. Ska redaktionen betala?(Enkätfråga 12)  

Två personer av 39 ansåg att redaktionen ska betala i detta fall. De personer som i text 

motiverat sina svar tyckte inte att redaktionen skulle betala. Trovärdighetsfrågan och att 

polisen borde berätta även om han/hon inte får betalt återkom i flera av motiveringarna  

 
“Det skapar tvivel om uppgifternas trovärdighet. Varför ska vi betala?” 

 

“Om polisen anser att utredningen inte gått rätt till borde han/hon ha mycket att vinna på att tipsa medierna 

om detta ändå.”  
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“Vad ligger bakom polisens begäran om att få betalt? Anpassar denne nyheten efter hur mycket betalt 

han/hon får? Jag skulle bli oerhört misstänksam om jag fick en sådan begäran, har aldrig fått det heller. “   

 

“Polisen ska polisanmälas.” 

 

En polis hör av sig till en redaktion och erbjuder information om en känd person som 

testats för narkotika. I gengäld vill polisen ha ekonomisk ersättning. Ska redaktionen gå 

med på detta? (Enkätfråga 13) 

Även på denna fråga har endast två svarspersoner svarat att redaktionen ska betala och 37 

svarat att de inte tycker det. En av de som motiverat sitt svar skrev att beslutet är tveksamt 

men kan vara okej. Återigen togs trovärdighet och att det är ett brott upp som motiveringar.  

 
“I normalfallet nej av samma trovärdighetsskäl som tidigare.”  

 

“Om nyheten är sann ska det kunna gå att ta reda på det på annat vis än att det ska kosta pengar.”  

 

“Aldrig, aldrig, aldrig. Vem vill skapa en “News of the world-kultur?” 

 

En läsare tipsar om missförhållanden på sin arbetsplats. Källan vill ha ekonomisk 

ersättning för att berätta mer. Ska redaktionen betala? (Enkätfråga 14) 

Fyra av de 39 svarspersonerna anser att redaktionen ska betala i detta fall. De som har 

motiverat är emot att redaktionen ska betala eller tveksamma.  

 
“Möjligen ersätta utlägg om reseersättning eller liknande. Samma synpunkt som i förra frågan: Vad ligger 

bakom läsarens begäran att få betalt? Blir avslöjandet “bättre och större” av pengar?” 

 

“Nej, måste vara huvudregeln även här. Men det kan vara ok i vissa fall att ge betalt för “månadens bästa 

nyhetstips” om läsaren skulle gå med på det och på så sätt få betalt. Men det känns ändå tveksamt.”  

 

“Det generella problemet är att i min trånga värld innebär betalning för information att sagda information 

tappar i värde. Informationen blir inte mer sann för att man betalar för den; tvärtom. Gäller i princip för all 

information i mitt tycke. Dessutom luktar det muta...” 
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En känd musiker vill ha 5000 kronor för att ställa upp på en exklusiv intervju. Ska 

redaktionen gå med på detta? (Enkätfråga 15) 

Endast en svarsperson av 38 tycker att redaktionen ska betala för detta. En person avbröt 

enkäten vid denna fråga. Motiveringarna lyder att det ändå borde ligga i artistens intresse, 

att det inte är motiverat att betala människor som är i behov av publicitet och att det kan 

göra att fler vill ha betalt för liknande händelser.   

 
“Att börja ge betalt för intervjuer är som att öppna Pandoras ask. Det sprids att man kan få betalt, folk med 

orent mjöl i påsen börjar ringa och vill ha pröjs, samtidigt som priserna hela tiden ökar.” 

 

“Det är redan tillräckligt många förbehåll inför intervjuer i nöjesbranschen. Vi ska inte behöva betala för att 

intervjua människor som är i behov av publicitet. Nej, vi betalar inte.”  

 

En känd person vill ha betalt för att lämna uppgifter om en annan känd person. Ska 

redaktionen betala? (Enkätfråga 16) 

På denna fråga anser ingen av svarspersonerna att redaktionen ska betala. De som lämnat 

motiveringar tycker att det beror på vad det är för information, att det kan skada tidningens 

anseende om det kommer fram och att det inte ska gå att tjäna pengar på andras bekostnad.  

 
“Nej, det tycker jag inte. Det känns inte bra att folk ska tjäna pengar på andras bekostnad på det viset. 

Förhoppningsvis är uppgifterna så relevanta att de måste fram och kommer fram ändå.”   

 

En okänd person som vill vara anonym vill ha betalt för att lämna uppgifter om en känd 

person. Ska redaktionen gå med på detta? (Enkätfråga 17) 

Inte heller på denna fråga anser någon av svarspersonerna att redaktionen ska betala. Av 

motiveringarna att döma har åtminstone två av svarspersonerna missuppfattat frågan och 

trott att vi menar att personen är okänd även för redaktionen. Det vi egentligen menar är att 

personen inte är en kändis och att den vill vara anonym i artikeln men inte inför 

redaktionen.  

 
“Absolut nej om personen vill vara anonym även mot redaktionen.” 

 

“Risken är att smutskastning ökar om folk kan tjäna pengar på att tipsa om otrevligheter de känner till om 

andra. Jag tror inte på att betala.”  



26 
 

En person som var med om attentatet på Utöya ställer mot betalning upp på en intervju 

en tid efteråt. Ska redaktionen betala? (Enkätfråga 18) 

Den här frågan är en av de två frågor där flest har svarat att redaktionen ska betala, totalt 

sex personer av 38. Fyra av de som svarat ja är män, fem av dem har arbetat mer än tio år 

på sin nuvarande arbetsplats och lika många har arbetat mer än tio år som journalist. Fyra 

av de sex är 41 år eller äldre och uppdelningen mellan yrkesgrupperna uppdelad på två ja 

från varje tjänst. De som motiverat sina svar skriver bland annat att det kan vara okej, att 

det är ett hån mot offren att betala, att trovärdigheten minskar och att om personen ställer 

upp ska den göra det frivilligt.  

 
“I princip inte, men om personen har specifika erfarenheter som inte går att få från någon annan.” 

 

“Det är ett hån mot offren att betala överlevare för att berätta. Med tanke på mängden intervjuer direkt efter 

Utöya vore en sådan intervju ändå inte värd att betala för ur strikt nyhetsperspektiv.” 

 

“Antingen ställer personen upp frivilligt eller så gör den det inte. Det känns otrevligt att vi skulle frossa i 

andras olycka och betala för det.”  

 

Ett kändispar erbjuder en tidning att vara med på deras bröllop mot att tidningen betalar  

100 000 kronor. Ska redaktionen gå med på detta? (Enkätfråga 19) 

En av de 38 svarspersonerna anser att redaktionen ska gå med på detta. Några 

kommentarer till frågan är att det kan vara okej, att det kan bero på vilken typ av press 

nyheten gäller och att det inte är okej.  

 
“Om tidningen vill, så kan det vara ok. Annars kan man ju strunta i att bevaka.”  

 

“Jag har svårt för såna uppgörelser. Viss press är ju beroende av bevakning av kändisar och för dem kanske 

det är nödvändigt. Själv vill jag nog slippa jobba i ett sammanhang där den typen av överenskommelser 

förekommer och säger nej.” 

 

“Även om det i extremfall skulle vara en bra ekonomisk investering, är det något som sätter trovärdigheten 

på spel och dessutom innebär det en förskjutning i beroendeförhållandet mellan media och kändisar. 

Kändisarna behöver media och tjänar pengar på uppmärksamheten. Media behöver inte enskilda kändisar i 

samma grad.” 
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En person ringer in och tipsar om en lokalpolitiker som köpt sex. Personen vill ha betalt 

för att berätta vem det rör sig om och detaljer. Ska redaktionen gå med på detta? 

(Enkätfråga 20)  

Det här är den andra frågan som flest har svarat ja på, även i detta fall sex svarspersoner av 

38. Lika många män som kvinnor har svarat ja, fem av dem är 41 år eller äldre, tre är 

nyhetschefer, en reporter och två webbreportrar/redaktörer. Fyra av dem har arbetat som 

journalister i mer än tio år. Motiveringarna som har getts är att det kan vara okej, att 

undantag inte ska göras och att det därför inte ska betalas i det här fallet, och att det är en 

fråga som är viktig att allmänheten får kännedom om.  

 
“Trovärdighetsfråga som känns viktig att allmänheten får kännedom om. Politikern gör sig dessutom skyldig 

till lagbrott och väljarna bör känna till detta.” 

 

“Mycket tveksamt, men om det finns fler källor och detta är en ny oberoende.” 

 

“Det gäller att vara konsekvent, man kan inte göra undantag för att det gäller en förtroendevald som begått 

brott. Det är dessutom mkt svårt att använda sig av sådana tips om det inte finns konkreta bevis - och om det 

finns det kan man lika gärna få fram uppgiften av polisen och behöver då inte källan.”  

 

En tidning kontaktar en anhörig till ett brottsoffer för en intervju. Ska tidningen ge 

ekonomisk ersättning för intervjun? (Enkätfråga 21) 

Två personer av 38 anser att tidningen ska betala för intervjun. Bland motiveringarna finns 

att redaktionen möjligtvis kan betala för omkostnader, att det inte är tidningens uppgift att 

kompensera brottsoffer och att det inte finns någon anledning att betala.  

 
“Ja om det innebär umbäranden från personen, men i mycket sällsynta fall.”  

 

“Det är inte tidningens uppgift att kompensera brottsoffer för deras lidande, en tidning är inte en myndighet. 

Däremot bör man vara restriktiv med att intervjua anhöriga direkt efter en traumatisk händelse, vilket 

kvällstidningarna fullständigt skiter i.”  
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En tidning kontaktar en anhörig till en förövare för en intervju. Ska tidningen ge 

ekonomisk ersättning för intervjun? (Enkätfråga 22) 

Ingen av svarspersonerna anser att redaktionen ska betala i denna situation. Den enda 

motivering som har getts är att det inte är lämpligt.  

 

En tidning kontaktar ett brottsoffer för en intervju. Ska tidningen ge ekonomisk 

ersättning för intervjun? (Enkätfråga 23) 

Ingen av svarspersonerna anser att redaktionen ska betala i denna situation. Följande 

motiveringar gavs:  

 
“Inte som standard”  

 

“Intervjuer om folks erfarenheter är inte något som man ska betala för. Om folk inte vill ställa upp får vi leta 

efter någon ny som vill det.” 

 

En tidning kontaktar en dömd brottsling för en intervju. Ska tidningen ge ekonomisk 

ersättning för intervjun? (Enkätfråga 24) 

Ingen av svarspersonerna anser att redaktionen ska betala i denna situation. Enda 

kommentaren är en hänvisning till frågan innan.  

 

En åklagare erbjuder en tidning att köpa en förundersökning innan åtal har väckts. Ska 

tidningen köpa den? (Enkätfråga 25) 

En av de 38 svarspersonerna anser att redaktionen ska köpa förundersökningen. Av 

kommentarerna att döma menar journalisterna att åklagaren begår ett brott och borde ha 

högre etik än så.  

 
“Det är synnerligen misstänksamt att åklagaren skulle vilja ha betalt och en nyhet i sig i sådana fall.” 

 

“Åklagaren ska polisanmälas eftersom han begår ett brott.“ 
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6.1.1 Analys av frågeställning 1  

Frågan om vilket förtroende journalisterna har för olika grupper som nyhetskällor hade vi 

med för att se om det finns något samband mellan svaren på den frågan och svaren på vilka 

grupper som det kan vara motiverat att betala. Att “vanliga människor” är den enda grupp 

journalisterna anser vara motiverad att betala för information kan antas ha att göra med att 

denna grupp ses som mest tendensfri.58 Det kan också tänkas bero på att det är den grupp 

som svarspersonerna främst kopplar till månadens nyhetstips och månadens bild.  

Trots att de flesta inte tycker att det är motiverat att betala de olika grupperna för 

information är det flera som svarar att de kan tänka sig att betala för olika typer av 

information eller för intervjuer. Vi kan utifrån detta anta att journalisterna generellt är emot 

betalningen men att de specifika situationerna sätter handlingsetiken på prov. Ser vi på 

resultaten utifrån reporterpraktikens kontext59 är idealet att inte betala för information, 

normen den specifika redaktionens policy, villkoren att publicera nyheten så snabbt som 

möjligt, gärna först och att lyckas vara ensam om den, och konsekvensen att betala om det 

är det som krävs i situationen. Handlingsetiken kan alltså komma att skilja sig från idealet 

beroende på sammanhanget och den specifika situationen och kan förklara 

svarspersonernas högre vilja att betala i de specifika fallen jämfört med hur motiverat de 

ser på att betala grupperna för information.60  

Flest journalister kan tänka sig att betala för att få uppgifter om en lokalpolitiker som 

köpt sex och för en intervju med en av de som varit med om attentatet på Utöya. Att just 

dessa två situationer sticker ut kan ha att göra med nyhetsvärderingens principer.61 Båda 

händelserna är ovanliga, sensationella och har en känslomässig närhet till läsarna. 

Lokalpolitikern blir dessutom en stor nyhet på grund av den geografiska närheten. 

Överlag är de allra flesta journalister skeptiska till att betala i de 14 situationer vi tar 

upp. Trovärdigheten och att källorna borde ställa upp utan betalt tas genomgående upp som 

motivering, något som även Hans Månson och Torsten Thurén skriver om i sina böcker. 

Månson menar att några av de främsta anledningarna till att inte betala för information är 

                                                
58

 Thurén, Torsten, Källkritik, 1. uppl., Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1997, s.13 
59

 Ekström & Nohrstedt 1996, s.24 
60

 Ekström & Nohrstedt 1996, s. 23 
61 Häger, Björn, Reporter: en grundbok i journalistik, 1. uppl., Norstedt, Stockholm, 2009, s.112-113 
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att det fria informationsflödet riskerar att minska och att källor kan överdriva sina uppgifter 

när pengar är inblandade.62  

Thurén i sin tur menar att en källa alltid ska vara tendensfri, att det aldrig ska finnas 

någon anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten på grund av 

ekonomiska eller andra intressen.63Även i Norge togs nyheternas trovärdighet upp som det 

främsta argumentet när en paragraf om betaljournalistik skulle införas i Vær Varsom-

plakaten.64 

Våra resultat skiljer sig en del från resultaten i undersökningen Journalist 2000 där 51 

procent svarat att det kan vara berättigat att betala för att komma över sekretessbelagda 

uppgifter och 48 procent svarat att det kan vara berättigat att betala en intervjuperson för 

att framträda offentligt. Bland våra respondenter är det endast ett fåtal som överhuvudtaget 

anser att det någon gång kan vara berättigat att betala för information eller intervjuer. Att 

det skiljer sig så mycket mellan de båda undersökningarna kan bero på att vår 

undersökning innefattar färre svarspersoner och endast journalister anställda på 

landsortstidningar.     

6.2 Hur ser svenska journalister på möjligheten 
respektive önskvärdheten att införa en paragraf 
om betaljournalistik i Spelregler för press, radio 
och tv? (Frågeställning 2) 
22 av svarspersonerna reflekterar dagligen över Spelregler för press, radio och tv. Tolv 

personer reflekterar över dem varje vecka och resterande fyra personer mer sällan än varje 

vecka eller aldrig.  

19 av svarspersonerna uppger att spelreglerna har påverkat beslut de har tagit som 

journalister många gånger. 13 anger att spelreglerna har påverkat deras beslut några 

gånger, och resterande sex personer att det har hänt i enstaka fall eller aldrig.  

De flesta av nyhetscheferna, 13 av 14, svarade att de reflekterar över spelreglerna 

dagligen eller varje vecka, och 13 av dem uppger att spelreglerna påverkat deras beslut 

                                                
62  Månson 2010, s.45 
63  Thurén 1997, s.13 
64 Norsk Journalistlag. Forslag till endringer i Vær Varsom-plakaten - pkt. 3.2 og nytt pkt. 3.11. 
http://www.nj.no/filestore/Sak-7_Forslag-revisjon-Vr-Varsom-plakaten.pdf (Hämtad 2011-10-06) 
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många eller några gånger. Bland reportrarna svarade åtta av tio att de reflekterar över 

spelreglerna dagligen eller varje vecka, och sju svarade att spelreglerna påverkat deras 

beslut många eller några gånger. Bland webbreportrarna/redaktörerna var det tolv av 14 

som svarade att spelreglerna påverkat ett beslut många eller några gånger, och 13 av dem 

reflekterar över spelreglerna dagligen eller varje vecka.   

 
Figur 3  Hur journalister på landsortstidningar reflekterar över och påverkas av 
spelreglerna  
 

 
Frågeformuleringar: “I vilken utsträckning reflekterar du som journalist över Spelreglerna för press, radio 

och tv?”, och “Har Spelreglerna för press, radio och tv påverkat beslut du har tagit som journalist?” 

Svarsalternativen till den första frågan var “Dagligen”, “Varje vecka”, “Varje månad”, “Några gånger per 

år”, “Mer sällan” och “Aldrig”. I figuren har de två förstnämnda alternativen slagits samman till kategorin 

“Reflekterar över spelreglerna dagligen/varje vecka”. Svarsalternativen till den andra frågan var “Ja, 

många gånger”, “Ja, några gånger”, “Ja, i enstaka fall” och “Aldrig”. I figuren har de två förstnämnda 

alternativen slagits samman till kategorin “Påverkats av spelreglerna många gånger/några gånger”. 

 

De flesta av svarspersonerna ser mycket allvarligt eller ganska allvarligt på att bli anmälda 

till PO/PON eller YEN. Endast ett fåtal personer har svarat att de inte ser allvarligt på 

detta.  
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Figur 4  Hur journalister på landsortstidningar ser på att bli anmälda till YEN 
 

 
 

Frågeformulering: “Hur skulle du uppleva att bli anmäld till Yrkesetiska nämnden (YEN)?” 

Svarsalternativen var “Mycket allvarligt”, “Ganska allvarligt”, “Inte alls allvarligt” och “Har ingen 

uppfattning”. I figuren har de två förstnämnda alternativen slagits samman till kategorin “Allvarligt” och de 

två sistnämnda slagits samman till kategorin “Inte allvarligt”. 

 

Svaren på frågan hur journalisterna ser på att bli anmälda till PO/PON var i stort sett lika 

som svaren ovan. Enda skillnaden var att en webbreporter/redaktör, som tyckt att det var 

allvarligt att bli anmäld till YEN, svarat att den inte ser allvarligt på att bli anmäld till 

PO/PON.  

Av svarspersonerna är det framförallt nyhetscheferna som anser sig ha bra koll på 

redaktionens policy om betaljournalistik, tio av 14 nyhetschefer svarade att de hade bra 

koll. Endast fyra av tio reportrar och fyra av 14 webbreportrar/redaktörer anser sig ha bra 

koll. Åtta av webbreportrarna/redaktörerna har svarat att de inte känner till om redaktionen 

har någon sådan policy. Alla tio reportrarna har svarat antingen att de har bra koll, eller att 

de känner till den men inte i detalj. Två av nyhetscheferna har svarat att de inte känner till 

om redaktionen har någon sådan policy.  

Det är även nyhetscheferna som anser sig kunna påverka redaktionens policy mest bland 

svarspersonerna, 13 av 14 har svarat att de kan påverka den mycket eller ganska mycket. 

Bland reportrarna är samma siffra sju personer av tio och bland webbreportrarna fem 

personer av 14. Webbreportrarna/redaktörerna är den grupp som anser sig kunna påverka 
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redaktionens policy minst. Nio av dem har svarat att de inte kan påverka den i särskilt hög 

grad, inte alls hög grad eller att de inte har någon uppfattning.  

Hur ofta pressetiska frågor tas upp till diskussion på redaktionerna skiljer sig inte 

avsevärt mellan de olika grupperna. Alla 14 webbreportrar, 13 av 14 nyhetschefer och alla 

tio reportrar anser att det diskuteras ofta eller ibland. Vad gäller hur betaljournalistik 

diskuteras på redaktionerna skiljer det sig mer mellan de olika gruppernas svar. Sju av 

nyhetscheferna anser att det diskuteras ofta eller ibland medan endast en reporter och en 

webbreporter/redaktör håller med om detta.  

 

Figur 5  Diskussion av pressetiska frågor och betaljournalistik på landsortstidningar  
 

 
Frågeformuleringar: “Diskuterar ni pressetiska frågor på din redaktion?” samt “Diskuterar ni så kallad 

betaljournalistik på din redaktion?”. Svarsalternativen var “Ja, ofta”, “Ja, ibland”, “Det har hänt” och 

“Nej, aldrig”. I figuren har de två förstnämnda alternativen slagits samman till kategorin “Diskuteras”. 

 

När det kommer till den egna redaktionen så är betaljournalistik enligt svarspersonerna inte 

vanligt förekommande. Att betala en källa för information eller ett intervjuobjekt 

förekommer inte enligt de flesta av respondenterna. Endast ett fåtal personer har svarat att 

det förekommit någon enstaka gång eller ibland och ingen har svarat att det är vanligt 

förekommande. Däremot tycks det vara vanligare att redaktionerna betalar för månadens 

nyhetstips eller månadens bild, men det är fortfarande fler personer som svarat att det 

aldrig har hänt eller att de inte har någon uppfattning än som svarat att det är vanligt, 

förekommer ibland eller har hänt någon enstaka gång.  
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De grupper som i störst utsträckning har angett att betaljournalistik förekommer i någon 

form på den egna redaktionen är webbreportrar/redaktörer och nyhetschefer.  

 

Figur 6  Hur den egna redaktionen använder sig av betaljournalistik  
 

 
Frågeformulering: “Hur använder sig din redaktion av betaljournalistik?”. Svarsalternativen var “Vanligt 

förekommande”, “Förekommer ibland”, “Har hänt någon enstaka gång”, “Har aldrig hänt vad jag vet” och 

“Har ingen uppfattning”. I figuren motsvaras svarsalternativet “Vanligt förekommande” av kategorin 

“Vanligt”, det andra och tredje svarsalternativet har slagits samman till kategorin “Har hänt” och de två 

sistnämnda alternativen har slagits samman till kategorin “Aldrig hänt”. 

 

Av de 38 personer som fullföljt hela enkäten tycker 34 att en paragraf om betaljournalistik 

ska införas i Spelregler för press, radio och TV. Tre tycker att paragrafen ska formuleras 

annorlunda än de förslag vi gett i enkäten och resterande tycker att den antingen ska 

formuleras som i de norska pressetiska reglerna eller något striktare.  

15 personer, fyra nyhetschefer, fyra reportrar och sju webbreportrar/redaktörer, tycker 

att följande formulering är det bästa alternativet: 

 
“Pressen skall inte betala källor och intervjuobjekt för information. Vissa undantag vad gäller belöning 

för nyhetstips. Det är oförenligt med god pressetik med betalningsordningar som är till för att fresta 

människor till att oberättigat träda innanför andras privata sfär eller ge ifrån sig personkänslig 

information. “ 
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Tolv personer, sex nyhetschefer, två reportrar och fyra webbreportrar/redaktörer, 

förespråkar denna formulering, det vill säga den formulering som påminner mest om 

paragrafen i de norska pressetiska reglerna: 

 
“Pressen skall som huvudregel inte betala källor och intervjuobjekt för information. Vissa undantag vad 

gäller belöning för nyhetstips. Det är oförenligt med god pressetik med betalningsordningar som är till 

för att fresta människor till att oberättigat träda innanför andras privata sfär eller ge ifrån sig 

personkänslig information.”  

 

En av de som svarat att de vill ha en paragraf men med en annan formulering föreslår 

följande formulering:  

 
“Pressen bör inte betala källor och intervjupersoner för information. En sådan betalningsordning kan 

undergräva både källornas och pressens trovärdighet och är oförenlig med god pressetik. Vissa 

undantag kan göras för “månadens nyhetstips” eller “månadens bild”.    

 

Fyra personer anser att det inte ska finnas någon sådan paragraf i spelreglerna. Två av dem 

är nyhetschefer och två är webbreportrar/redaktörer.   

6.2.1  Analys av frågeställning 2 
Enligt Demokratirådets rapport har yrkesreglerna fått mindre betydelse med tiden, medan 

publicitetsreglerna fortfarande har stor betydelse för journalister.65 I vår undersökning 

delade vi visserligen inte upp spelreglerna i yrkesregler och publicitetsregler, men våra 

resultat visar på att spelreglerna fortfarande har stor betydelse för de journalister som 

deltagit. Något som tyder på detta är att de flesta av svarspersonerna uppger att de 

reflekterar över spelreglerna dagligen eller varje vecka och att spelreglerna påverkat beslut 

de har tagit många eller några gånger.    

Undersökningen visar också att de flesta av journalisterna som svarat på enkäten ser 

allvarligt på att bli anmälda till PO/PON eller YEN. Det går emot den bild som Hans 

Månson målar upp om att YEN är ineffektiv och en “vakthund utan bett”66 och också 

                                                
65 Petersson 2005, s.155 
66 Månson 2010, s.19 
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Demokratirådets rapport där YEN beskrivs som tillbakadragen och att åtgärderna i de få 

beslut som fattas inte väcker någon uppmärksamhet.67 

Även om de ekonomiska villkoren kan styra ett beslut och de ekonomiska 

konsekvenserna av ett beslut ibland går före de etiska konsekvenserna så visar resultatet på 

att ideal som spelreglerna och normer som redaktionens policy har betydelse för beslutet 

att betala en källa. Precis som modellen över Reporterpraktikens kontext68 pekar vårt 

resultat på att handlingsetiken påverkas av ideal, normer, konsekvenser och villkor.   

I resultatet sticker webbreportrarna ut som den grupp som, tillsammans med 

nyhetscheferna, oftast reflekterar över spelreglerna och till störst del påverkas av 

spelreglerna när de ska fatta beslut. Att nyhetscheferna i hög grad reflekterar över och 

påverkas av spelreglerna kan ses som naturligt eftersom det är deras jobb att fatta 

publicistiska beslut. Att webbreportrarna påverkas mer av spelreglerna än vad andra 

reportrar gör kan ha att göra med att också webbreportrar till viss del ägnar sig åt 

nyhetsvärdering och fattar egna beslut om vad som ska publiceras.69 

Att det är nyhetschefer och webbreportrar/redaktörer som i störst utsträckning har angett 

att det förekommer betaljournalistik i någon form på den egna redaktionen är inte heller så 

konstigt eftersom det ofta är webbredaktionen tillsammans med nyhetscheferna som tar 

emot läsarbilder och nyhetstips. De som arbetar på webbredaktionen kan alltså antas ha 

större uppfattning om hur vanligt förekommande det är med betalning för månadens 

nyhetstips eller månadens bild än vad reportrar som arbetar för papperstidningen har. 

7  Studiens slutsatser  
I denna del drar vi slutsatser utifrån de tendenser vi sett i undersökningen.  

7.1  Hög etik på landsortstidningarna 
Vår undersökning pekar, tvärtemot Claes Sandgrens debattartikel i Dagens Nyheter 

(11/12)70, på att yrkesetiken hos journalister är hög och att det endast är i undantagsfall 

                                                
67 Petersson 2005, s.158 
68 Ekström & Nohrstedt 1996, s.24 
69 Lindquist 2010, s.12-13 
70 Sandgren, Claes, Tidningarnas tipspengar till enskilda poliser är mutbrott. DN Debatt, 2011-12-11 



37 
 

som journalister tycker det är motiverat att betala för information. Claes Sandgren skriver i 

artikeln att det sker “allt mer” att journalister betalar för att poliser ska lämna ut hemliga 

uppgifter, medan vår studie visar att poliser tillhör de grupper som våra svarspersoner är 

minst villiga att betala för information. Så gott som alla svarade att det aldrig är motiverat 

att betala poliser för information och endast två personer ansåg att redaktionen skulle 

betala en polis i de två fiktiva situationer vi gav som exempel.    

Resultatet behöver dock inte tolkas som att etiken är hög utan kan även tolkas som att det 

finns en norm om hög etik på landsortstidningarna. Det vill säga att journalisterna när de 

reflekterar över och svarar på frågor om betaljournalistik har hög etik, men att det kan se 

annorlunda ut i praktiken. Den tolkningen stämmer överrens med Reporterpraktikens 

kontext där handlingsetiken visserligen påverkas av normer men även av ideal, 

konsekvenser och villkor.71  

7.2  Situationen styr 
Även om journalisterna i de flesta fall har svarat att det inte är motiverat med 

betaljournalistik så pekar vårt resultat på att situationen ändå har betydelse, vilket stämmer 

bra överens med Ekström och Nohrstedts resonemang om att handlingsetiken skiljer sig 

från idealen. I vissa situationer tyckte några av svarspersonerna att det trots allt kan vara 

motiverat att betala, till exempel i fallet med lokalpolitikern eller Utöya. Som vi tog upp i 

vår analys av resultatet kan detta tänkas förklaras med nyhetsvärderingsprinciper och vi 

upplever det inte som särskilt förvånande.  

7.3  Hellre belöna än betala   
Den grupp som flest kunde tänka sig att betala var “vanliga människor” och det var främst 

för månadens nyhetstips och månadens bild som journalisterna ansåg att betalning kan vara 

motiverat. Vår slutsats av detta är att de tycker att det är mer motiverat att belöna än att 

betala. När tidningarna öppet erbjuder tipspengar beskriver de ofta det som att den som blir 

utsedd till månadens nyhetstipsare belönas med en viss summa pengar. Vi kan tänka oss att 

det faktum att personen inte är garanterad pengarna när den lämnar tipset eller bilden gör 

                                                
71 Ekström & Nohrstedt 1996, s.24 
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att journalisterna anser det vara mindre allvarligt och mer etiskt korrekt att betala i den 

typen av situationer.     

7.4  Trovärdighet främsta argumentet 
Svarspersonerna tog, precis som Månson och Thurén, upp trovärdigheten som det främsta 

argumentet till att inte betala för nyheter. Flera av de som motiverat sina svarsalternativ till 

de fiktiva situationerna menar att om nyheten är sann ska informationen gå att få fram 

ändå, utan betalning. En av dem drog dessutom parallellen mellan att betala för nyheter 

och att öppna Pandoras ask, får en betalt kommer det att fortsätta. Men trovärdighet är det 

argument som ständigt återkommer och den norska kommittén tog också de upp det som 

sitt främsta argument i förslaget att införa paragrafen i Vær Varsom-plakaten. Även om det 

förekommer andra argument mot betaljournalistik är vår slutsats att trovärdighetsfrågan 

väger tyngst. 

7.5  Positiva till paragraf i spelreglerna 
Det mest överraskande i vårt resultat tycker vi är att de flesta av svarspersonerna anser att 

det ska införas en paragraf om betaljournalistik i Spelregler för press, radio och TV. Det 

tyder på två saker, dels att de tycker att det är en viktig fråga som bör vara en del av de 

yrkesetiska reglerna och dels att de tar spelreglerna på allvar och anser att de har betydelse. 

Något som även vårt resultat där många av journalisterna uppger att de reflekterar över 

spelreglerna, påverkas av dem när de fattar beslut och ser allvarligt på att bli anmälda till 

PO/PON samt YEN, pekar på. Om de inte anser att spelreglerna har betydelse skulle det 

heller inte finnas någon anledning att införa en paragraf om betaljournalistik i dessa.  

Att så många av svarspersonerna anser att det ska införas en paragraf skulle kunna tyda på 

att de vet eller tror att betaljournalistik förekommer mer än vad som uttalas. Om 

betaljournalistik inte anses vara ett problem behövs det heller ingen paragraf.  

8  Diskussion 
 
Att våra resultat visar på en hög moral och att det i de flesta fall inte anses vara motiverat 

med betaljournalistik kan till stor del bero på att vår undersökning är gjord på  
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landsortstidningar, där förutsättningarna skiljer sig från kvällstidningar och etermedier.  

Hur de olika delarna i Reporterpraktikens kontext står i förhållande till varandra beror 

troligtvis på vilken typ av medieföretag det handlar om. Landsortstidningar har ofta låg 

konkurrens, ibland är de till och med enda tidningen på orten. De finansieras framförallt av 

prenumeranter och annonsörer och är alltså inte beroende av att sälja lösnummer. 

Konsekvensen av handlingar som kan ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv kan tänkas bli 

stora för en landsortstidning eftersom deras läsare ofta har ett stort förtroende för tidningen 

och avståndet till läsarna är relativt litet.  

Om samma studie genomförts på etermedier så tror vi att det på public service-bolagen 

blivit ungefär samma resultat som vi nu har fått fram, medan det på exempelvis ett 

kommersiellt tv-bolag skulle ha sett annorlunda ut. Kommersiella tv-bolag finansieras till 

stor del av annonsörer som i sin tur vill ha höga tittarsiffror. Public service-bolag däremot 

är beroende av att framstå som trovärdiga och av ett stort förtroende från allmänheten 

eftersom de finansieras statligt. På en kvällstidning som är utsatt för mer konkurrens och 

beroende av lösnummerförsäljning påverkar förmodligen konsekvenser och villkor 

handlingsetiken mer än vad idealen gör. Idealen tror vi dock i grund och botten är 

desamma hos de flesta journalister oavsett vilket medieföretag man arbetar på. Däremot 

påverkas journalistens ideal av den enskilda redaktionens normer som i sin tur påverkas av 

bland annat de ekonomiska och strukturella villkoren. Förmodligen är det sällan den 

enskilda journalisten som beslutar om en källa ska betalas eller inte utan det är nog ett 

beslut som redaktionsledningen tar.  

Om vår studie även hade innefattat journalister som arbetar på kvällstidningar och 

kommersiella etermedier hade kanske fler varit mer positiva till betaljournalistik och angett 

att det förekommer i större utsträckning än vad denna studie visar.  

8.1 Förslag till vidare forskning 
Eftersom vår undersökning endast täcker en liten del av Sveriges journalister anser vi att 

den här uppsatsen mycket väl skulle kunna ligga till grund för en större och mer 

representativ forskning.  

En studie med samma tema och ingång skulle med fördel kunna genomföras på 

storstadstidningar, kvällstidningar och också bland journalister på etermedier. Det vore 

också bra om ett större antal svarspersoner får ge sina synpunkter om huruvida en paragraf 
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om betaljournalistik ska införas det svenska pressetiska systemet eller inte. I en sådan 

undersökning skulle det vara intressant att grundligare studera om redaktionstypen, det vill 

säga exempelvis kvällstidning, public service-bolag, annan typ av etermedier och 

lokaltidning, har betydelse för resultatet. Det skulle vara intressant att se om resultatet 

ändras om samma studie genomförs i en grupp representativ för hela svenska 

journalistkåren eller i ett urval av exempelvis journalister från kvällstidningsredaktioner 

eller storstadstidningar. Studien skulle då också kunna gå djupare in på yrkesreglernas 

betydelse och hur YEN skulle kunna öka sitt inflytande hos den svenska journalistkåren.  

En forskning som beskriver mer konkret när, hur ofta, och vilka journalister som betalar 

anser vi självklart skulle vara intressant, men också svår att genomföra. Det skulle även 

vara möjligt att göra en studie liknande vår, där resultatet istället analyseras utifrån 

strukturer. Ett alternativ skulle vara att använda sig av de fyra nivåerna i 

Reporterpraktikens strukturella villkor.72 I de övergripande strukturerna kan spelreglerna 

samt de ekonomiska villkoren placeras. Nästa nivå är den enskilda organisationens eller 

redaktionens strukturer, därefter kommer de enskilda handlingsmönstren samt social 

interaktion och sist journalistens individuella strukturer. Individens, som i vårt fall kan vara 

en nyhetschef, chefredaktör, eller reporter, beslut att betala eller inte betala en källa kan 

enligt uppdelningen i dessa nivåer påverkas av de högre nivåerna. Inom ramen för vår 

uppsats har vi inte haft möjlighet att göra detta men det vore intressant med en studie om 

hur spelreglerna, redaktionens policy och journalisternas interaktion med källorna påverkar 

hur en redaktion använder sig av betaljournalistik.  

Framförallt hoppas vi att denna uppsats redan nu räcker som underlag för  

en diskussion om ett eventuellt införande av en paragraf om betaljournalistik i Spelregler 

för press, radio och TV.  

 

 

                                                
72 Ekström & Nohrstedt 1996, s.33 
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Fråga 1    Är du kvinna eller man? 

Kvinna Man

Fråga 2    Hur gammal är du?

Fråga 3    Hur länge har du arbetat som journalist?

Fråga 4    Hur många år har du varit på din nuvarande arbetsplats?

Fråga 5   Vilken typ av anställning har du för närvarande? 

Fast anställning Vikariat Annan form av tidsbegränsad anställning

Fråga 6  Vilket ämnesområde brukar du huvudsakligen arbeta med? (Ange högst två alternativ)

Kultur Sport Politik/Samhälle
Familj Nöje Utrikes

Ledare/Opinion

Allmänt inriktad/har inget särskilt bevakningsområde
Feature

Annat 

Fråga 7    Vilken är din huvudsakliga uppgi!? (Ange endast ett alternativ)
Nyhetschef Webbreporter/redaktörReporter 

Landsortstidning Storstadsmorgontidning (Stockholm, Göteborg, Malmö)

Fråga 8   På vilken eller vilka typer har företag har Du tidigare arbetat? Ange endast de där du arbetat   
  sammahängande minst ett halvår. 

Kvällstidning Gratistidning (ex. Metro)
Fackpress Personaltidning på företag
Sveriges Radio Kommersiellt radioföretag
Sveriges Televistion 

Nyhetsbyrå
TV4

Annat kommersiellt TV-företag

Annan tidning/tidskri!

Populärtidning/Veckotidning

Webbtidning

20 – 30 år 31 – 40 år 41 – 50 år 51 – 60 år 61 år –

Mindre än 1 år 1 – 3 år 4 – 10 år 10 år –  

Mindre än 1 år 1 – 3 år 4 – 10 år 10 år –  

Annan

Statligt/kommunal information/tidning

Annan



Fråga 9                                    Vilket förtroende har Du för följande grupper som nyhetskällor?

Poliser

Åklagare

Advokater

Kyrkliga ledare 

Lärare 

Företagsledare

Läkare

Politiker

Tjänstemän i stat/kommun 

Forskare, anställd vid företag

Forskare, anställd vid 
högskola/universitet 

Vanligt folk

Mycket 
stort 

förtroende

Ganska 
stort

förtroende

Varken stort 
eller litet 

förtroende

Ganska 
litet 

förtroende

Mycket 
litet 

förtroende

Fråga 10                                  Är det i något av följande fall motiverat att betala dessa grupper för information?

Ja, det är 
motiverat

Ja, om nyheten
är av stort intresse 

för tidningens 
läsare/målgrupp

Ja, om det innebär 
att tidningen 

blir först/
får exklusivitet

Ja, om det rör sig 
om ett 

missförhållande

Nej, det är inte 
motiverat att 

betala för 
informationen

Poliser

Åklagare

Advokater

Kyrkliga ledare 

Lärare 

Företagsledare

Läkare

Politiker

Tjänstemän i stat/kommun 

Forskare, anställd vid företag

Forskare, anställd vid 
högskola/universitet 

Vanligt folk



Fråga 11    Anser du att det kan vara motiverat att betala en källa för...

...månaden bästa nyhetstips

...månadens bästa bild

...att ställa upp på en intervju

...de faktiska kostnaderna kring in-

tervjun (ex. resekostnader, mat etc)

...information om en känd person

...sekretessbelagda uppgi!er som 

avslöjar missförhållanden.

...a"ärshemligheter

...uppgi!er som avslöjar kon#ikter 

Ja, 
det är ok

Ja, 
i de #esta fall

Ja, 
i vissa fall

Ja, 
i enstaka fall

Nej, 
det är inte ok

Nu följer ett antal ställningstagande som en redaktion kan komma att ställas inför. 
Svara på dessa utifrån att de är viktiga nyheter för den redaktion det gäller, inte utifrån 
din egen redaktion. 

Fråga 12    En polis vill ha betalt för att berätta om en utredning som han/hon inte anser    
  gått rätt till. Ska redaktionen betala?

Ja Nej

Eventuell motivering:

Fråga 13    En polis hör av sig till en redaktion och erbjuder information om en känd person som testats 
  för narkotika. I gengäld vill polisen ha ekonomisk ersättning. Ska redaktionen gå med detta?

Ja Nej

Eventuell motivering:



Fråga 14    En läsare tipsar om missförhållanden på sin arbetsplats. Källan vill ha ekonomisk ersättning för  
  att berätta mer. Ska redaktionen betala? 

Ja Nej

Eventuell motivering:

Fråga 15    En känd musiker vill ha 5 000 kronor för att ställa upp på en exklusiv intervju. 
  Ska redaktionen gå med på detta?

Ja Nej

Eventuell motivering:

Fråga 16    En känd person vill ha betalt för att lämna uppgi!er om en annan känd person. 
  Ska redaktionen betala? 

Ja Nej

Eventuell motivering:

Fråga 17    En okänd person som vill vara anonym vill ha betalt för att lämna uppgi!er om    
  en känd person. Ska redaktionen gå med på detta? 

Ja Nej

Eventuell motivering:



Fråga 18    En person som var med om attentatet på Utöya ställer mot betalning upp på en intervju en tid  
  e!eråt. Ska redaktionen betala? 

Ja Nej

Eventuell motivering:

Fråga 19    Ett kändispar erbjuder en tidning att vara med på deras bröllop mot att de betalar 100 000 
  kronor. Ska redaktionen gå med på detta? 

Ja Nej

Eventuell motivering:

Fråga 20    En person ringer in med tips om en lokalpolitker som köpt sex. Personen vill ha betalt för att 
  berätta vem det rör sig om och detaljer. Ska redaktionen gå med på detta?  

Ja Nej

Eventuell motivering:

Fråga 21    En tidning kontaktar en anhörg till ett brottso"er för en intervju. Ska tidningen ge ekonomisk  
  ersättning för intervjun? 

Ja Nej

Eventuell motivering:



Fråga 22    En tidning kontaktar en anhörg till en förövare för en intervju. Ska tidningen ge   
  ekonomisk ersättning för intervjun? 

Ja Nej

Eventuell motivering:

Fråga 23    En tidning kontaktar ett brottso"er för en intervju. Ska tidningen ge ekonomisk ersättning
  för intervjun?

Ja Nej

Eventuell motivering:

Fråga 24    En tidning kontaktar en dömd brottsling för en intervju. 
  Ska tidningen ge ekonomisk ersättning för intervjun? 

Ja Nej

Eventuell motivering:

Fråga 25    En åklagare erbjuder en tidning att köpa en förundersökning innan åtal har väckts. 
  Ska tidningen köpa den? 

Ja Nej

Eventuell motivering:



Fråga 26    Är du medlem i Journalistförbundet? 

Ja Nej

Fråga 27    I vilken utsträckning re#ekterar du som journalist över Spelreglerna för press, radio och tv?

Dagligen Varje vecka Varje månad Någon gång per år 

Mer sällan Aldrig

Fråga 28    Har Spelreglerna för Press, radio och tv påverkat beslut du tagit som journalist? 

Ja, många 
gånger 

Ja, några
gånger

Ja, i enstaka 
fall

Aldrig 

I vilken utsträckning anser du att du själv kan påverka din 
redaktions policy i pressetiska frågor? 4

Mycket hög grad
Ganska hög grad
Inte särskilt hög grad
Har ingen uppfattning

Fråga 29    Hur skulle du uppleva att bli anmäld till Pressombudsmannen (PO)/
  Pressens opinonsnämnd (PON)? 

Mycket allvarligt Ganska allvarligt Lite allvarligt

Har ingen upp uppfattning

Fråga 30    Hur  skulle du uppleva att bli anmäld till Yrkesetiska nämnden (YEN)?

Mycket allvarligt Ganska allvarligt Lite allvarligt

Har ingen uppfattning

Fråga 31    Känner du till din redaktions policy om så kallad betalningsjournalistik?
  Med betalningsjournalistik menas i detta fall betalning av källor och intervjuobjekt samt betalning 
  för månadens bästa nyhetstips. 

Ja, jag har bra koll på den Ja, men inte i detalj Nej, men jag vet att att den $nns
Nej, jag känner inte till att vi har någon 

Inte alls allvarligt 

Inte alls allvarligt 

Fråga 32    Diskuterar ni pressetiska frågor på din redaktion? 

Ja, o!a Ja, ibland Det har hänt Nej, aldrig 

Fråga 33    Diskuterar ni så kallad betalningsjournalistik på din redaktion? 

Ja, o!a Ja, ibland Det har hänt Nej, aldrig 



Fråga 35    I vilken utsträckning anser du att du själv kan påverka din redaktions policy i pressetiska frågor?

Pressen skall som huvudregel inte betala källor och intervjuobjekt för information. 
Vissa undantag vad gäller belöningar för nyhetstips. Det är oförenligt med god 
pressetik med betalningsordningar som är till för att fresta människor till att 
oberättigat träda innanför andras privata sfär eller ge ifrån sig personkänslig 
information.  

Pressen skall inte betala källor och intervjuobjekt för information. Det ska heller 
inte betalas ut belöningar för nyhetstips. Det är oförenligt med god 
pressetik med betalningsordningar som är till för att fresta människor till att 
oberättigat träda innanför andras privata sfär eller ge ifrån sig personkänslig 
information.  

Pressen skall inte betala källor och intervjuobjekt för information. Vissa undantag 
vad gäller belöningar för nyhetstips. Det är oförenligt med god pressetik med betal-
ningsordningar som är till för att fresta människor till att oberättigat träda innanför 
andras privata sfär eller ge ifrån sig personkänslig information.  

Jag tycker inte att det ska $nnas någon sådan paragraf.

Betala för månaden bästa nyhetstips

Betala månadens bästa bild

Betala ett intervjuobjekt

Betala en källa för information 

Vanligt 
förekommande

Förekommer
ibland

Har hänt 
någon enstaka 

gång

Har aldrig 
hänt vad jag 

vet

Har ingen 
uppfattning 

Fråga 34   Hur använder sig din redaktion av betalningsjournalistik? 

Mycket hög grad Ganska hög grad Inte särskilt hög grad

Har ingen uppfattning

Fråga 36    Om det skulle införas en paragraf om betalningsjournalistik i de pressetiska reglerna, 
  hur skulle den då formuleras? 
  Förslagen utgår från paragraf 3:11 i de norksa pressetiska spelreglerna, Vær Varsom-plakaten. 
  Läs de olika alternativen noga innan du väljer alternativ

Inte alls hög grad

Annan formulering



STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN !
Om Du har synpunkter på någon enskild fråga eller formuläret som helhet är vi 

tacksamma för att få ta del av dessa.


