
 
 

Organisationens interna åtagande 
Fria och oberoende journalister, som kan granska makten och samhället, är en förutsättning för en 
livskraftig demokrati. Det finns många faktorer som påverkar förutsättningarna för 
Journalistförbundets medlemmar att bedriva journalistik. Arbetsvillkoren är en sådan. Hot och hat är 
en annan. Och god yrkesetik ytterligare en. Journalistförbundet kommer att fortsätta arbeta för att 
stärka förbundets medlemmar i deras yrkesroll och på så sätt bidra till att stärka demokratin i 
Sverige.  
 
Journalistförbundet kommer under året att ge ut en nyutgåva av handboken Överleva deadline – 
handbok för journalister. Boken är skriven av Stieg Larsson för 20 år sedan men är fortsatt aktuell och 
förhoppningen är att den ska kunna ge medlemmar råg i ryggen att fortsätta bedriva journalistik 
trots hot och hat. Journalistförbundets yrkesetiska nämnd kommer under året att genomföra flera 
föreläsningar om vikten av god yrkesetik i syfte att stärka medlemmarna i deras yrkesroll. 
  
Organisationens externa åtagande 
Fri och oberoende journalistik är en viktig hörnsten i demokratin. Journalistförbundet bedriver ett 
aktivt påverkansarbete för att förbättra journalistikens mediepolitiska förutsättningar. Förbundet är 
också remissinstans i många frågor som rör tryck- och yttrandefrihet. Som en av huvudmännen 
bakom det medieetiska systemet och Medieombudsmanen bidrar Journalistförbundet till att öka 
förtroendet för medierna.  
 
Journalistförbundets Yttrandefrihetsgrupp kommer under året att släppa en podd-serie som berör 
demokratifrågor ur ett praktiskt perspektiv. Förutom hot och hat handlar det om ämnen som digitalt 
källskydd och hur offentlighetsprincipen påverkats av Covid-19. Förutom att vara ett stöd för 
medlemmar är förhoppningen att poddserien ska öka förståelsen för journalistikens betydelse för det 
demokratiska samtalet.  
 
  
Organisationens kommunikativa åtagande 
Journalistförbundet kommer bedriva ett aktivt påverkansarbete för att skapa goda förutsättningar 
för olika medier till exempel genom att driva frågan om ett starkt public service, ett ändamålsenligt 
mediestöd och tillgång till journalistik i hela landet. Journalistförbundet kommer att fortsätta lyfta 
betydelsen av fri och oberoende journalistik för demokratin i kontakter med såväl makthavare som 
allmänhet. 
 
Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp ger regelbundet ut ett nyhetsbrev. I det kommer 
förbundet att uppmärksamma frågor kopplade till yttrandefrihet och demokrati. Förbundet kommer 
också i sina sociala medier kanaler, nyhetsbrev och på hemsidan att på olika sätt lyfta journalistikens 
roll för demokratin under 100 års jubileet.  
 
 


