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Abstract 
 

Denna kandidatuppsats har som syfte att ta reda på hur nyexaminerade journaliststudenter 

från Södertörns Högskola etablerar sig på en allt mer konkurrenskraftig arbetsmarknad. 

Prognosen säger att journalistjobbet kommer att minska på sikt, samtidigt som det Svenska 

Journalistförbundet under de senaste två åren tagit fram rapporter som står till grund för deras 

åsikt; det borde utbildas färre journalister. På andra sidan menar utbildningsansvariga från 

bland annat Södertörns Högskola och Mittuniversitetet att de årligen utbildar journalister där 

klara majoriteten av årskullarna får jobb inom journalistik eller journalistiknära områden. 

Frågan är då, hur orolig bör en journaliststudent idag vara inför framtiden? 

  

Studien är av kvantitativ karaktär, genomförd via enkätundersökningar över telefon. Enkäten 

är en vidareutveckling av en som använts på Södertörns Högskola tidigare till liknande 

undersökningar och rapporter. Resultatet är sammanställt från ett undersökningsmaterial på 

102 enkätsvar från före detta journaliststudenter från Södertörns Högskola som avslutade sina 

studier 2012 och 2015. Enkätens består, till skillnad från ett par undantag, av svarsalternativ 

med fasta svar som undersökningspersonerna kunde välja mellan. Studiens svarsfrekvens är 

65 procent. 

 

Resultatet visade att 62 procent av alla tidigare journaliststudenter som tillfrågats till denna 

undersökning arbetar idag med journalistik i någon utsträckning. När studenterna delades upp 

beroende på vilket program de läste visade sig att Södertörns äldsta journalistprogram, 

Journalistik och Multimedia, satte en större andel journalister i arbete (67 procent) jämfört 

med 55 procent studenter som studerat Journalistik med samhällsinriktning. 

 

 

 
 

Sökord: Etablering, Journalister, Journaliststudenter, Södertörn, Utbildning, Yrkesliv 
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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Urban Larssen som varit till stor hjälp med att se 

till att vi alltid varit på banan. Och för att han på något sätt lyckats skjuta in en bit optimism 

till och med när vi varit som mest nedslagna.  

 

Vi är även tacksamma för Gunnar Nygrens handledning i enkätstudien, och Andreas 

Widholms handledning där han bidragit med sin expertis inom SPSS. 

 

Slutligen vill vi även att tacka alla journalister som var villiga att svara på enkäten och på så 

sätt bidrog till vår forskning. Utan er hade det inte funnits något resultat att presentera.  

 

 

 

 

Dilshan Fernando & Magnus Fredlund 

22/05 - 2017 
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Begreppsförklaring 
 

I denna uppsats kommer journalistprogrammen på Södertörn benämnas med deras 

förkortningar för enkelhetens skull.  

JMM – Journalistik och multimedia är journalistprogrammet på Södertörn som kombinerar 

kurser i journalistik med medieteknik. 

JMS – Journalistik med samhällsstudier kombinerar 2 års journalistikstudier med ett första år 

där studenterna får läsa ett sidoämne beroende på inriktning. Bland inriktningarna som finns 

att välja återfinns statsvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria, nationalekonomi, 

religionsvetenskap och sociologi. 

JMOM – Journalistik med inriktning människa och miljö innehåller precis lika mycket 

journalistik som JMS, med skillnaden att under första året läser studenterna två terminer 

biologi.  

 

Från och med höstterminen 2015 ingår JMOM som en av inriktningarna i Journalistik och 

Samhällsstudier. Eftersom kurserna i sig inte har ändrats sedan studenterna i våra 

urvalsgrupper studerade journalistik på Södertörn så kommer JMOM och JMS slås ihop till en 

och samma kategori i resultatpresentationen.  

 

Journalist – En journalist samlar in, framställer, väljer ut eller redigerar material för en 

mediekälla (t.ex. dagspress, TV, radio) (Gullö, 2010, s. 81). I dagens medieklimat har antalet 

personer som kallar sig journalister ökat. Detta har som följd påverkat svaren till vår 

enkätfråga där svarspersonen själva bedömer om de är journalister eller inte. Därför har vi 

bestämt att en journalist utför arbete i ”i samhällets tjänst”, ofta med altruistiska (se nästa 

begrepp) inslag. Medan arbetsuppgifter åt företag, myndigheter eller organisationer klassas 

som kommunikatörs-yrken av oss istället. 

Altruism – Altruism innebär att ha viljan att arbeta för andras/samhällets vinning. I 

förhållande till journalistiken kan altruism kopplas till journalister som arbetas med 

traditionell nyhetsjournalistik och som arbetar för att upplysa samhället. 

Fast anställning – Kallas också tillsvidareanställning. Anställningsformen innebär att 

anställningen inte har ett slutdatum.  
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Tillfällig anställning – Kan exempelvis vara vikariat. Anställningsformen har ett tidsbestämt 

slutdatum. Efter det kan anställningen upphöra eller bli förlängd.  

Frilansjournalist – En journalist som inte är anställd av ett företag, utan istället gör 

journalistiska arbeten på uppdrag från olika arbetsgivare. 

Etablering – Att få fotfäste eller bli accepterad, i just denna studie syftar det till etablering på 

den journalistiska arbetsmarknaden.  

Autonomi – I denna studie kommer begreppet autonomi att användas i relation till 

journalistens möjlighet att vara självständig och kunna påverka sin egen situation. 
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Bakgrund 
 

Hösten 2016 sökte 2708 personer till Södertörns högskolas olika journalistprogram. Det är en 
ökning med 445 personer från hösten 2012 då 2263 personer sökte sig till Södertörns 
journalistprogram. 
Totalt kom det in 5488 ansökningar till olika journalistprogram på skolor runt om i Sverige. 

(Umeås universitets statistikbyrå) Det är en minskning från hösten 2012, då det kom in 6131 

ansökningar till olika journalistik program. 

I takt med att intresset har ökat för journalistutbildningarna på Södertörn, har skolan därför 

beslutat att öppna upp flera programinriktningar för journalistiken. 2016 kunde studenterna 

välja mellan nio olika inriktningar. (Umeås universitets statistikbyrå)  

Enligt en prognos från Statistiska Centralbyrån kommer tillgången av journalister att fortsätta 

öka de kommande 20 åren. 2035 förväntas det finns ett överskott på 12 000 journalister i 

förhållande till den efterfrågan som förutspås finnas det året (Zetterberg, 2015).  

 

Journalistfabriken 
 

Svenska Journalistförbundet har under de senaste åren släppt en rad rapporter som handlar om 

otryggheten i den mediebranschen. Målet med rapporterna är att uppmana till förslag som kan 

minska otryggheten för svenska journalister (Journalistförbundet, 2016). Den femte delen i 

rapportserien heter ”Journalistfabriken”. Rapportens titel är en metafor för det överskott 

journalister som det i undersökningen sägs utbildas på olika utbildningar runt om i landet. 

Kent Werne, som är upphovsmakare till rapporten, sammanfattar det som att journalistjobben 

blir allt färre samtidigt som det utbildas för många journalister som bidrar till att öka 

konkurrensen ytterligare (Werne, 2016, s. 5).  

 

Antalet registrerade studenter som studerar journalistik (allt från kandidatprogram till 

individuella kurser inräknat) har förvisso minskat de senaste 6 åren. Siffran steg varje år från 

1990 fram tills högsta noteringen 2010/2011 där 2 210 journaliststudenter var registrerade. 

Efter 2010 har siffran minskat för varje år, ner till 1640 registrerade journaliststudenter 

2015/2016. Werne menar dock att siffran fortfarande är förhållandevis hög sett till den 

rådande konkurrensen på arbetsmarknaden (Werne, 2016, p. 7).  
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Lösningen som Werne föreslår i rapporten är att bland annat minska antalet platser till 

Journalistutbildningarna för att på sikt försöka balansera utbudet och efterfrågan på 

journalister på arbetsmarknaden.  

Sanna Volny som är ämnessamordnare i journalistik på Södertörns högskola har i ett 

seminarium med bland annat rapportens utredare Kent Werne uttryckt att hon inte håller med 

om att journalistutbildningen ska minska antalet platser (Journalistförbundet 2016, 

Journalistfabriken, 27:15).  I en intervju till denna studie utvecklar Sanna Volny sitt svar. 

Motiveringen är att Södertörns studenter i 8 fall av 10 antingen får jobb som journalister eller 

inom kommunikationsbranschen efter att ha slutfört utbildningen. Hon anser att antalet 

utbildningsplatser inte bör justeras efter arbetsmarknaden; att nyexaminerade studenter sedan 

konkurrerar ut andra journalister på arbetsmarknaden är en separat fråga. (Volny, 2017). 

 

Uppsala universitet kommer till hösten 2017 starta igång ett nytt kandidatprogram som kallas 

för kandidatprogram inom Medie- och Kommunikationsvetenskap och Journalistik. I den 

kommer studenter läsa ett första år tillsammans för att sedan välja en valbar inriktning till 

andra halvan av programmet. Studenterna kommer att kunna välja mellan media, 

kommunikation och journalistik. Therese Monstad som är studierektor på institutionen för 

informatik och media på Uppsala universitet ser det inte som något negativt att framtida 

journalister läser tillsammans med PR-konsulter och kommunikatörer (Nilsson, 2016). 

Sanna Volny ser dock inte att de traditionella journalistlinjerna på Södertörn kommer att börja 

blandas med inslag om kommunikation (Volny, 2017), även om det bevisligen finns studenter 

som blir kommunikatörer efter att ha läst på Södertörns Journalistlinje (Hotti & Ståhl, 2014).  

Med alla dessa åsikter och diagram på bordet så återstår det bara att för oss, två 

journaliststudenter på Södertörn, att ta reda på hur det ligger till. Får våra journalister så 

mycket arbete som det sägs, är JMM-programmet den utbildningen på Södertörns Högskola 

som spottar ut flest ”renodlade” journalister” och om det stämmer, hur får de jobben när 

arbetsmarknaden sägs vara så konkurrenskraftig? 

Alumniundersökningen 
 

Alumniundersökningen som kartlägger vad tidigare journaliststudenter gör efter examen 

startades 2009 av Gunnar Nygren (professor på institutionen för samhällsvetenskaper och 

journalistik). Originalidén var att se vad studenter som tagit examen för två respektive fem år 



9 
 

sedan sysslade med i dagsläget. Genom åren har det gjorts flertalet uppföljningar på nya 

studenter som har tagit examen och svarsfrekvensen är som följande: 

   

• Första studien (2009) hade en svarsfrekvens på 74 procent, då 146 av 197 före detta 

journaliststudenter deltog.  

 

• Andra studien (2010) hade en svarsfrekvens på 68 procent, då 78 av 115 deltog.

  

• Tredje studien (2011) hade en svarsfrekvens på 77 procent, 161 av 209 deltog.  

(Hultberg & Rogert, 2011, s. 25-26) 

   

• Fjärde studien (2012) hade en svarsfrekvens på 75 procent, 149 av 198 deltog. 

(Svensson Glaser & Westman 2012, p. 11).   

 

• Femte studien (2014) hade en svarsfrekvens på 65 procent, 124 av 191 deltog (Hotti & 

Ståhl, 2014, p. 21) 

 

Denna studie (2017) som har en svarsfrekvens på 65%, 102 av 157 personer deltog. 
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Syfte & Frågeställningar 
 

Syftet med undersökningen är att kartlägga vilken väg i arbetsmarknaden som Södertörns 

studenter tar efter att ha genomfört en journalistutbildning (genomfört definieras i detta fall 

som: Läst MINST fem av sex terminer).  

 

Frågeställningar: 

• I vilken omfattning arbetar de före detta journalistikstudenterna med renodlad 

journalistik? 

• Hur stor användning upplever de examinerade studenterna att de har av utbildningen?   

• Hur stor användning har JMS- och JMOM-studenter av kunskaperna från deras 

sekundära ämnen? 

• På vilket sätt fick de som är journalister sitt nuvarande jobb? 

Tidigare forskning 
 

Som journalist är det inte lika lätt på arbetsmarknaden i direkt jämförelse med de flesta andra 

yrken. Mark Deuze (2017) beskriver mängden journalister i världen som fått sparken det 

senaste decenniet som direkt häpnadsväckande. Att vara en arbetande journalist idag ställer 

väldigt höga krav på den enskilde journalisten. Engagemanget måste vara så stort hos dem 

som arbetar att det sträcker sig bortom journalistiken, utan att de har stabiliteten, säkerheten 

eller fördelarna som finns hos andra professioner (Deuze, 2017, s. 12). 

Det finns en ökad press på journalisterna att vara multikompetenta. Redaktionerna krymper 

samtidigt som journalisterna ombeds arbeta hårdare för att kompensera för detta. Detta leder 

till att journalisters arbetstillfredställande och upplevda säkerhet kring arbetsmiljön minskar 

(Ekdale, 2015, s. 384).  

En studie från 2011 av medieprofessorn Scott Reinardy visade att över 74 % av journalister 

under åldern 35 uttryckte antingen intentioner om att lämna tidningsbranschen, eller svarade 

”vet ej” när de tillfrågades om deras framtid. Den ökade mängden journalister som vill fly 

yrket beror på det kringflackande livet på arbetsmarknaden som i sin tur resulterat i att stress, 

oro och till och med utbrändhet ökar bland journalister i USA (Reinardy, 2011, s. 45).  

Oroligheterna kring arbetslivet för amerikanska journalister som beskrivs av Reinardy finns 

det tecken på även i Sverige. När karriären krackelerar (2007) är en D-uppsats skriven av 
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Andreas Mattson vid Lunds universitet. Uppsatsens syfte var att ta reda på hur 

arbetsmarknadens villkor påverkar unga journalisters sociala liv, deras prestation på jobbet 

och deras egna syn på deras karriärer. Resultatet i studien togs fram genom att utföra 

kvalitativa intervjuer med sex olika journalister. De övergripande frågeställningarna som 

Mattson hade var: 

- Hur upplever unga journalister sin arbetssituation? Är det någon skillnad på att vara 

vikarie och fast anställd? 

- På vilka sätt påverkas deras privatliv av deras yrkesval? Finns det en balans mellan 

deras privata intressen och karriärer? 

- Hur tänker de kring sin framtid som journalister? Kan man slå sig till ro den dagen 

man får ett fast jobb eller innebär yrket i sig ett kringflackande liv? (Mattsson, 2007) 

Uppsatsen ger perspektiv på hur olika liven kan se ut för unga journalister beroende på deras 

arbetssituation, men studien kan inte erbjuda några generella slutsatser på grund av dess 

metodval. Mattson fann att utebliven fast anställning innebar en otrygghet och oro över 

personliga ekonomin. I längden ledde det till att vissa av intervjupersonerna hade börjat 

fundera på att byta yrke (Mattsson, 2007, s. 27).  Denna studie angränsar till vår egna 

forskning på grund av att den tar upp vissa av tankegångarna och kringflackande livet som 

finns hos dagens journalister i och med arbetsmarknadssituationen.  

Hultberg & Rogert (2011) har skrivit kandidatuppsatsen Vem får jobbet? Studiens syfte var att 

ta reda på i vilken utsträckning och med vilka medel som tidigare journaliststudenter från 

Södertörn etablerade sig på arbetsmarknaden. Resultatet visade att två tredjedelar av de föra 

detta studenterna arbetade med journalistik i någon form vid enkätundersökningens tillfälle. 

Det mest relevanta för vår studie var att titta på resultatet på frågan om de tillfrågades syn på 

deras möjligheter på arbetsmarknaden. Överlag så svarade störst andel av de tillfrågade med 

en fyra på en femgradig skala över hur goda möjligheter de anser sig ha på arbetsmarknaden. 

Däremot sjönk siffran när man jämförde mellan den grupp studenter som hade gått ut 

programmet för 5 år sedan jämfört med för 2 år sedan. 66 procent av de som gick ut fem år 

innan undersökningen gjordes svarade med en fyra eller femma, jämfört med 51 procent av de 

tillfrågade studenterna som hade utexaminerats 3 år senare (Hultberg & Rogert, 2011). 

Journalist eller kommunikatör (Hotti & Ståhl, 2014) är en kandidatuppsats som även den 

undersökte hur arbetsmarknaden såg ut för före detta journaliststudenter från Södertörns 
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Högskola. Men i denna studie låg fokus på hur stor andel av de tidigare studenterna som hade 

valt att byta inriktning till den närliggande kommunikationsbranschen (exempelvis yrken PR-

konsult, informatör och marknadsförare). Efter analys av enkätundersökningen uppdagades 

det att 13 procent av de före detta journaliststudenterna arbetade som kommunikatörer. 70 

procent av de tillfrågade som vid tillfället för enkäten arbetade som journalister svarade ja på 

frågan om de kunde tänka sig arbeta inom kommunikationsbranschen (Hotti & Ståhl, 2014).  
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Teoretisk Ram 
 

Vem är en journalist? 
 

Journalisten tillhör inte samma kategori som andra professioner som exempelvis läkare eller 

jurister, där en utbildning och tillhörande licens krävs för att få vara yrkesverksam (Nygren, 

2008, s. 12). Journalistikens professionalisering fick enligt de flesta mediehistoriker sitt 

genombrott under 1960- och 1970-talet. Det var då som journalistkåren började kräva en 

självständighet från staten och vara politiskt oberoende (Djerf-Pierre & Wiik, 2014, p. 176).  

 I dagens samhälle med det näst intill oändliga informationsflödet kan det ibland vara svårt för 

publiken att sålla sig fram till de trovärdiga källorna. Problemet är dock att det inte finns en 

lösning som känns logisk för alla parter. Ett införande av licens och en snävare definition av 

vad en journalist är strider mot yttrandefriheten, hävdar motståndarna. Men å andra sidan kan 

en bredare definition av yrket inte göra tillräckligt för att skydda professionella journalister 

som arbetar med seriös nyhetsjournalistik och urskilja dem från privatpersoner på internet 

som fördelar okritisk information (Ugland & Henderson, 2007, s. 248).  

En journalist kan definieras som en person som antingen är anställd av ett medieföretag eller 

en nyhetsorganisation, eller någon som arbetar på olika platser hela tiden för olika 

arbetsgivare; den så kallade frilansjournalisten (Boström, 2016, s. 8).  

Journalistisk som en högskoleutbildning 
 

1938 gjordes ett försök till att starta en utbildning för journalister vid Göteborgs Universitet, 

men den ställdes in när andra världskriget bröt ut. Under efterkrigstiden fanns institut för 

journalistik i Göteborg och Stockholm, och 1968 omvandlades dessa institut till 

journalisthögskolor med en tvåårig utbildning (Gustafsson & Rydén 2003: 244). 1977 blev 

Journalisthögskolan i Göteborg en del av Göteborgs universitet. I Stockholm dröjde det till 

1989 då Journalisthögskolan slogs samman med Centrum för masskommunikationsforskning 

och blev till den institution som står kvar än idag; Institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation, JMK (Gullö 2010, s.83). 

Våren 1998 antogs de första journaliststudenterna till den då nystartade högskolan Södertörns 

Högskola. Programmet hette då Journalistik och Multimedia, vilket det fortfarande heter än 

idag. Efter att programmets utexaminerade studenter blivit populära på arbetsmarknaden 
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ökade söktrycket på utbildningen. Läsåret 2000/2001 var JMM det mest sökta 

högskoleprogrammet i Sverige. Som en följd av detta startades senare även programmen 

Journalistik med Samhällsstudier och Journalistik med inriktning Människa och Miljö (Gullö 

2010, s.83).  

 

Journalistik – Ett yrke på väg mot en deprofessionalisering? 
 

När journalistförbundet grundades 1901 gjordes det för att delvis förbättra journalistens 

villkor men även för att öka yrkets sociala status. Journalister fick öknamnet ”murvel” som på 

den tiden betydde en oduglig person som även saknar karaktär. Först under 1950- och 1960-

talen, i takt med utvecklingen av radio- och tv-mediet, började journalistyrkets 

professionalisering ta fart på riktigt. Sociala statusen har höjts och idag tillhör många 

journalister samhällets elit i hand med en slags stjärnstatus. (Nygren, 2008, p. 12). 

Enligt Burrage och Torstendahl (1989) finns fyra utmärkande drag för en ”professionell”. 

• Autonomi över sitt kunskapsområde. Ett slags kunskapsmonopol som ger gruppen en 

särställning. 

• De har makten över sitt arbete och tar självständiga beslut i det dagliga arbetet. 

• Denna professionella autonomi kräver en särskild etik som också regleras genom 

yrkesregler och intern granskning.  

• För att värna autonomin har de professionella särskilda yrkesorganisationer.  

Journalistiken kan inte klassas som en klassisk profession likt en läkare eller jurist. Den 

tydligaste skillnaden är att det inte finns ett krav på licens för att arbeta som journalist. Vilket 

många tycker är det korrekta eftersom ett licenskrav hade stridit mot yttrandefriheten med 

tanke på journalistens roll i samhället. Ett kunskapsmonopol har inte heller funnits. Därför 

skulle journalistiken kunna kallas för en semi-profession (Nygren, 2008, s. 12).  

 

Journalistiken i kris? 
 

Det pratas ibland om en kris inom journalistiken (Journalistförbundet 2016, 

Journalistfabriken, 32:00). Exempelvis författaren och journalisten Kent Werne som under en 

debatt menade att det gick att påstå att journalistiken just nu befinner sig i en omvandling och 
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en kris. Det finns även statistiska grunder för den oro som Werne lyfter. Från början av 2014 

till och med slutet av 2016 försvann runt 1000 tjänster från den svenska dagspressen (Jansson, 

2016). Medieforskaren van der Haak beskriver tankegångar som finns hos vissa som hävdar 

att journalistiken är i kris. Van der Haak hävdar dock att denna ”kris” främst hotar de 

traditionella affärsmodellerna för tryckjournalistik och TV- och radiomedier. Detta på grund 

av att internet gett publiken verktyg för att nå information via andra källor än de traditionella. 

(Van der Haak, 2012, s. 2924). Människor är inte lika villiga att betala för information längre. 

Därför, menar Van der Haak, att det är mer passande att kalla krisen för en kris inom 

medieindustrin, inte journalistiken.  Samtidigt har internet har också bidragit till att 

journalister mer än någonsin har tillgång till obegränsade mängder snabb information (Van 

der Haak, 2012, s. 2925). Det ökade nyhetsflödet medför en höjd efterfrågan från publiken att 

få tillgång till granskning, filtrering och analys av information. Frågan är då hur journalistiken 

skulle kunna infinna sig i en kris. 
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Metod 
 

Denna studie kommer att använda sig av en kvantitativ forskningsmetod för att ta reda på vad 

studenter från Södertörn sysslar med efter deras journalistutbildning. Fördelen med det 

kvantitativa förhållningssättet är att det förenklar förmågan att dra generella slutsatser, då en 

större urvalsgrupp kan analyseras. 102 av 157 tidigare studenter från årskullarna som gick ut 

2015 och 2012 har varit med och svarat på enkäten. Svar som samlas in kvantitativt kan med 

fördel användas för att få en överblick, sammanställa och jämföra resultatet på olika sätt (Bell, 

2014, p. 23) 

 

Metodtillämpning 
  
Studien är baserad på en undersökning som i grunden baseras på en enkät. Likartade 

frågeundersökningar har gjorts av studenter och forskare på Södertörns högskola tidigare. Vi 

har haft tillgången att använda deras resultat från tidigare år och på så vis kunna se en 

förändring över tid. 

 

Det var förutbestämt att denna studie skulle göras med telefonintervjuer då forskningen 

bygger på tidigare forskning som tillhör en alumnistudie på Södertörns Högskola. Med tanke 

på det stora urvalet är telefonintervjuer ett bra tillvägagångssätt. Det finns andra fördelar med 

telefonintervjuer framför postenkäter också. En av de största fördelarna med telefonintervjuer 

är att det finns en chans för forskningsgruppen att upprepa frågor eller förklara något som kan 

var otydligt för svarspersonen (Esaiasson, et al., 2017, p. 240). 

 

Vi fick en databas från Södertörns Högskola med listor till studenter som var registrerade på 

journalistikens sista termin 2015 (2 år sedan) och 2012 (5 år sedan). Telefonnummer fanns till 

många, men väldigt många nummer var felaktiga, speciellt de till studenterna som gick ut för 

5 år sedan. Telefonnummer togs fram via sidor som eniro.se och ratsit.se. Vissa tog vi kontakt 

med genom sociala medier som Facebook och Twitter, men telefonnummer efterfrågades 

alltid för tillfället då enkäten skulle starta för att bibehålla en kontinuerlig enkätmetod.  
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Kvantitativa innehållsanalysen 
 

Den kvantitativa innehållsanalysen ligger som en grund till uppsatsen. Men det förekommer 

ändå en kvalitativ analys till en viss del. I någon mening kan all kvantitativ analys börja med 

någon form av kvalitativ analys (Asp, 2007, 63). I det här fallet tar uppsatsen avstamp i 

diskussionen mellan representanter för Svenska Journalistförbundet och Sanna Volny på 

Södertörns högskola huruvida skolan ska minska eller öka antalet intagningsplatser på de 

olika journalistprogrammen.  

 

Enkäten 
   

Det är en surveyundersökning som har använts till denna studie. Målet är att få fram 

information om ett representativt urval av målgruppen och på grundval av det beskriva 

resultat som är representativt för hela populationen (Bell, 2014, s. 23). I det här fallet är 

populationen alla examinerade studenter som har tagit examen åren 2012 och 2015. För att 

använda sig av en surveymetod måste man göra en noggrann analys av vilka drag eller 

egenskaper i populationen som ska vara representativt i urvalet, för att man på något så när 

goda grunder ska kunna hävda att ens urval är representativt (Bell, 2014, s. 23)  

 

Enkäterna är systematiskt uppbyggda. Variabler som hänger ihop står efter varandra i talföljd. 

Den första enkäten som examinerade studenter svarar på, är längre och mer omfattande. Efter 

tre generella frågor ber vi de examinerade studenterna att tänka tillbaka på sin tid som nya 

studenter och ställer frågor angående vilka typer av förväntningar respondenterna hade på sin 

utbildning när de började och huruvida deras förväntningar har infriats. Totalt sett är det 10 

frågor som besvaras av samtliga respondenter (8 inledande frågor och 2 avslutande). Efter det 

används olika delar av enkäten ifall respondenten arbetar som journalist eller har hittat ett 

jobb inom ett annat yrke. De olika delarna har olika variabler (se hela enkät 1: Bilaga 1). 

 

En av våra frågeställningar handlar om hur arbetssituationerna ser ut för de studenter som 

blev utexaminerade för två respektive fem år sedan. Enligt Sanna Volny (2017) hittar många 

studenter jobb utanför journalistiken. Därför får respondenterna i denna grupp svara på 

variabler gällande arbetsgivare, lön, anställning, hur pass nöjda de är med sin anställning, om 

utbildningen har varit en stor hjälp för anställningen och om de skulle kunna tänka sig att 

jobba med journalistik i framtiden. 
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Till Enkät 1 lades det till frågor från ursprungsenkäten. Under åren har enkäten utvecklats och 

senaste tillägget kom 2014 då frågor angående kreativitet och trivsel på arbetsplatsen tillkom 

(Hotti & Ståhl, 2014, s. 17). I årets upplaga av enkäten lades det till ytterligare frågor från vår 

sida för att få in variabler som passade till den nya forskningen. Dessa var följande: 

Hur bra trivs du med din nuvarande anställningsform? (F12 och F28) 

Är en fast anställning ett krav för att du ska arbeta kvar som journalist om fem år? 

(F23) 

Var ser du dig själv arbeta om fem år? (F27) 

Samt tillagda svarsalternativ till frågan Varför arbetar du inte med journalistik? (F38) 

Om du tänker tillbaka på när du blev klar med studierna, hur såg du på dina 

möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden? (F39) 

 

Eftersom ovanstående frågor inte finns med i tidigare upplagor av enkäten så är studien inte 

helt kompatibel med tidigare års enkätstudier inom samma ämne. Däremot är de största 

frågorna som behandlar etableringen på den journalistiska arbetsmarknaden desamma, därför 

går det att jämföra svaren på just dem frågorna. 

 

Pilotstudie 
 

Innan vi startade igång insamlingen av information genomförde vi tre pilotstudier för att 

kontrollera att respondenterna skulle förstå frågorna, att ingen av frågorna skulle vara 

otydliga, det fanns utrymme för att stryka frågor som inte gav någon användbar information 

(Bell, 2014, s. 149). Med hjälp av Judith Bells bok “Introduktion till forskningsmetodik” 

använde vi oss av fem olika punkter vi kollade extra på när vi genomförde pilottestet: 

 

1. Hur lång tid tar det för respondenterna att svara på enkäten? 

2. Är instruktionerna klara och lätta att förstå? 

3. Finns det några frågor som var svåra att tolka eller som var mångtydiga? I så fall vilka 

frågor och vilken anledning? 

4. Finns det någon fråga som respondenterna inte vill svara på? 

5. Fattas det någon fråga som skulle vara viktig och som skulle vara bra att ha med? 
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(Bell, 2014, s. 145-146) 

 

Mindre justeringar genomfördes och det framkom att enkät 1 skulle ta mellan 5 till 9 minuter 

att genomföra. Varje besvarad enkät tillgavs ett löpnummer med start (849) på enkät 1. 

Alla frågorna har fasta svarsalternativ. Respondenten fick välja en, på vissa frågor, flera 

alternativ att svara på.  

 

 
Begränsningar   
 

Denna studie innehåller inga kvalitativa intervjuer. Kompletterande kvalitativa intervjuer 

hade i så fall medfört fördelen att kunna gå på djupet och analysera vad de nyblivna 

journalisterna tycker och känner, och lämna mer frihet för intervjupersonerna att förklara sig 

ytterligare (Mulinari, 1999, s. 45). 

 

Den första begränsningen i enkätstudien som vi utformat var att det inte fanns många frågor 

som kan besvaras av de som är arbetslösa, barnlediga eller studerade. Föll personen på andra 

änden av telefonen under någon av dessa alternativ så hoppade vi till slutet av enkäten innan 

vi tackade för oss. 

 

Det svåraste ”hindret” under enkätundersökningarna var de tillfällen som vi var tvungna att ta 

några steg tillbaka och ställa om frågor / ställa andra frågor som passade in till yrket de 

arbetade som. Detta skedde oftast när studiens definition av journalist inte stämde överens 

med testpersonens syn på sig själv. Ett ämne som är känsligare än vad man skulle kunna tro 

eftersom dessa ”icke-journalister” som ofta arbetade som kommunikatörer, kunde motivera 

deras ståndpunkt rätt så väl; de använde sig trots allt av nästan alla journalistiska verktyg. 

Därför svarade många ja på frågan om huruvida de var journalister eller inte, men efter ett par 

följdfrågor kunde vi placera dem som kommunikatörer i vår studie och därefter ställa frågorna 

som var utformade för ”icke-journalister”.  

 
Urval och population 
Populationen är den grupp av ”fenomen” (personer, händelser, handlingar, institutioner, 

tankesätt eller vad det är frågan om) som undersökningen vill uttala sig om (Esaiasson, et al., 
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2017, s. 156). I det här fallet är populationen examinerade studenter från JMM eller 

JMS/JMOM-programmet VT/HT 2012 och VT/HT 2015.   

 

Gunnar Nygren, professor på Södertörns högskola, har genomfört liknande undersökningar 

sedan 2009 för att ta reda på vad som händer med studenter efter examen. Via honom 

tilldelades vi klasslistor, som innehöll namn och telefonnummer, över journaliststudenter som 

var registrerade på Södertörns högskola sista året på någon av de olika 

journalistutbildningarna 2012 och 2015. Listorna utgör studiens urvalsram. 

 

Metodens reliabilitet och validitet  
 

När respondenten får svara på frågor finns det åtskilliga faktorer som kan påverka deras svar, 

speciellt när man frågor om åsikter, och sådana frågor finns med i enkäten (Bell, 2014, s. 117) 

“Känner du dig stressad på din arbetsplats?”, “Trivs du med ditt nuvarande yrke?” osv. 

Respondentens humör för den dagen, eller dagens arbetsbörda kan påverka svaret, men i och 

med att enkätens population är så pass hög, finns det belägg för att studien har en hög 

reliabilitet. Eftersom liknande studier har genomförts med ursprungsenkäten som denna studie 

vilar på och att studien har fått ett liknande resultat, höjer det enkätstudiens reliabilitet.    

 

Samtidigt vill vi att studien ska ha stark validitet. Det är ett mått på om en fråga mäter eller 

beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva, men det är en förhållandevis vag 

definition som lämnar många frågor obesvarade (Bell, 2014, s. 117). Om en fråga inte är 

reliabel, saknar den också validitet, men bara för att reliabiliteten är hög behöver inte 

validiteten vara hög (Bell, 2014, s. 117). I denna studies fall är reliabiliteten hög men för att 

validiteten ska vara hög även den, måste man vara självkritisk och se ifall andra forskare eller 

studenter skulle komma fram till samma resultat. Studien har genomförts med likadan enkät 

tidigare på Södertörn, som har givit liknande resultat, vilket förstärker validiteten. Validiteten 

visar på att studien mäter det studien är tänkt att mäta. I den berelsonska traditionen betonas 

kravet på innehållsmätningens objektivitet (Nilsson, 2010, s. 126). Ett sådant krav förutsätter 

att alla forskande individer – under rimliga förutsättningar – gör samma läsning av samma 

text, också vid olika tidpunkter, men också att de dessförinnan väljer ut samma innehåll för 

analys (Nilsson, 2010, s. 126). Vi har haft jämna uppföljningar med vår handledare och andra 

“provpersoner” för kunna formulera frågor för att de ska fungera till studiens syfte (Bell, 

2014, s. 118). 
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Studiens bortfall och bortfallsanalys  
 

Studiens svarsfrekvens låg under det normala. Svarsfrekvensen bör vara mellan 70 - 80 
procent. Denna studies svarsfrekvens ligger på 65 procent. Bortfallet berodde för det mesta på 
att vi inte kunde komma i kontakt med journaliststudenterna på grund av saker som 
otillgängliga nummer eller att de inte hade tid att svara. 

I den ursprungliga enkäten fanns en fråga om lön som kunde upplevas som känslig i tidigare 

studier, så vi valde att ta bort den för att undvika bortfall och för att genomsnittlig månadslön 

inte var relevant för våra frågeställningar. Frågan om nöjdheten kring lönen tilläts stå kvar 

däremot. Trots åtgärder och justeringar av frågorna fick vi ändå en mängd externt bortfall. 35 

procent (55 av 157 personer) av den tilltänkta populationen deltog inte i enkäten av olika 

anledningar. Vi ringde varje respondent upp till 10 gånger vid olika tidpunkter på dagen innan 

vi gick vidare. Flertalet svarade inte i telefon när vi ringde, några svarade att de inte ville vara 

med och ett antal tilltänkta respondenter fick vi inte tag i rätt telefonnummer till.  

 

Analysenheter som faller bort och på så sätt inte kan tas med i en studie är ett växande 

problem för kvantitativa forskningstraditioner där resultatet hänger på en stor urvalsgrupp. 

(Esaiasson, et al., 2017, s. 188). Den informationsteknologiska utvecklingen betyder att det 

hela tiden skapas nya innovativa sätt att samla in och analysera data. ”Behovet av att ställa 

frågor till människor i frågeundersökningar kommer knappast att minska i framtiden” (ibid). 

Med det i åtanke är det inte konstigt att ny forskning visar att undersökningar med ett stort 

bortfall inte nödvändigtvis behöver leda till ett missvisande urval av populationerna, än 

undersökningar med mindre bortfall (ibid). 

 

 

Bearbetning 
 

Vi använde oss av statistikprogrammet IBM SPSS Statistics för att sammanställa alla 

enkätsvar och få fram den data som presenteras i denna studie. Med den tillgången kunde vi 

konstruera en kodbok att använda oss av. Varje svarsalternativ har blivit tilldelade siffror. De 

nya frågorna som har tillkommit inför årets enkätundersökning har lagts till i programmet och 

även lagts till under tidigare års enkätsvar för att kunna användas av framtida forskare. 
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När alla enkätsvar kodats in i databasen tittade vi först på de mest generella svaren för att få 

en överblick. Sedan började analysarbetet där olika variabler slogs ihop till korstabeller för att 

se om det fanns samband mellan olika värden. Tabellerna exporterades till 

Microsoftprogrammet Excel där tabeller och diagram gjordes.  
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Resultat 
 

Vissa av frågorna i enkäten besvarades med en siffra på en femgradig skala där 1 alltid var det 

mest negativa alternativet. I vissa delar av resultaten nedan har dessa svar slagits ihop, så att 

enkätsvaren 1 och 2 exempelvis representerar ”Liten betydelse”, 4 och 5 representerar ”Stor 

betydelse” och 3 står för ”Har en viss betydelse”. 

 
Journalistiskt arbete efter examen 
 

 
Figur 1 
 

Sedan 2009 har 948 personer fått frågan om de arbetar som journalister eller inte, varav 65 

procent har svarat att de arbetar som journalister.  
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Figur 2 

Vår studie visar att totalt sett av de 102 svarande studenterna som tagit examen VT/HT 2012 

och VT/HT 2015 är det 63 personer (62 procent) som idag arbetar som journalister.  

 

 
Figur 3 

Resultatet visar att 67 procent av JMM-studenter arbetar med journalistik i någon utsträckning 

efter utbildningen. Med ”i någon utsträckning” menas det att den tillfrågade respondenten har 

svarat att den antingen jobbar heltid eller deltid med journalistik. En respondent som har 

svarat att den arbetar deltid med journalistiska arbetsuppgifter kan även ha ett annat arbete vid 

sidan av. 33 procent av de tillfrågade respondenterna har svarat att det inte arbetar inom 

journalistik i någon utsträckning. 
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Figur 4 

Diagrammet över visar att det är 55 procent av JMS/JMOM-studenterna från VT/HT 2012 

och VT/HT 2015 som arbetar journalistiskt i någon utsträckning.  Det är en minskning med 

12 procent från JMM-studenterna. 45 procent av de tillfrågade JMS/JMOM-studenterna 

arbetar inte med journalistik i någon utsträckning vilket skiljer sig från JMM-studenterna med 

12 procent. 

 

Utbildningens upplevda betydelse i yrkeslivet 
 

 
Figur 5 

Överlag upplevde majoriteten (83 procent) av de 63 respondenterna som arbetade med 

journalistik i någon utsträckning, att deras utbildning hade ganska stor betydelse eller väldigt 

stor betydelse för deras arbete. 6 procent av de tillfrågade respondenterna svarade att deras 
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utbildning har en ganska liten eller väldigt liten betydelse för deras nuvarande arbete. 11 

procent av de tillfrågade svarade att den varken eller hade någon betydelse för deras arbete. 
  

 

Betydelse för yrkeslivet och hur de fick jobben 
 

 
Figur 6 

 

Resultatet visar att det finns en skillnad mellan JMM-studenter och JMS-studenter. Det visar 

sig att 80 procent av JMM-studenterna upplever att deras utbildning har ganska stor eller 

väldigt stor betydelse för deras journalistiska arbete de har just nu. 13 procent svarade att 

deras utbildning hade betydelse. 8 procent svarade att deras utbildning hade ganska liten eller 

väldigt liten betydelse. 

Figur 7 
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Resultatet visar också att JMM-studenterna i störst utsträckning fick sina arbeten efter att först 

ha haft praktik på samma arbetsplats. 11 studenter svarade att de först hade praktiserat på 

arbetsplatsen innan de blev erbjudna ett arbete. 9 personer svarade att de hade fått sitt arbete 

efter att ha sökt på en annons. Vart de hade hittat annonsen varierade väldigt mycket från 

person till person men majoriteten hade sett annonser på sociala medie-plattformen Facebook. 

6 personer svarade att de hade kontaktat arbetsplatsen på egen hand, 5 personer svarade att de 

hade en haft hjälp av en kompis som hade ordnat arbetsplatsen åt dem, 4 personer svarade att 

de känner någon på arbetsplatsen sen tidigare och på så vis fått en anställning. Ytterligare 4 

personer svarade att de fick sina arbeten på annat håll. 

 

 

Figur 8 

  

Resultatet skiljer sig för JMS/JMOM-studenterna. 87 procent svarade att de har ganska stor 

eller väldigt stor betydelse för deras arbete, vilket är 7 procent fler än JMM-studenterna. 9 

procent svarade att deras utbildning hade betydelse för deras arbete inom journalistiken och 4 

procent svarade att den hade ganska liten eller väldigt liten betydelse. 
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Figur 9 

 

61 procent av JMS/JMOM-studenterna svarade att deras ämne vid sidan av journalistiken 

hade ganska liten eller väldigt liten betydelse för deras nuvarande arbete. 17 procent svarade 

att deras sidoämne hade betydelse för deras nuvarande arbete och 22 procent svarade att 

sidoämnet hade ganska stor eller väldigt stor betydelse för deras nuvarande arbete. 

 

 
Figur 10 

 

Resultatet skiljer sig även när det kommer till hur JMS/JMOM-studenterna fick sina arbeten. 

7 personer svarade att de fick sina arbeten eftersom de kände någon på arbetsplatsen sen 

tidigare och det är i klar majoritet från de andra alternativen. Värt att notera är att det bara är 2 

personer från JMS/JMOM som fick sina journalistjobb efter att först ha praktiserat på 
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arbetsplatsen. Det är en klar skillnad från JMM-studenterna där 11 personer först hade 

praktiserat på arbetsplatsen innan de fick någon anställning. 

 

Framtiden för de examinerade studenterna 
 

 
Figur 11 

 

Alla respondenter som svarade att de idag arbetar som journalister, fick frågan om vad de tror 

att de arbetar med om 5 år. Resultat visar att 79 procent av de tillfrågade respondenterna 

svarade att de såg sig själva jobba kvar som journalist om 5 år. 16 procent svarade att de såg 

sig själva i en annan bransch. 5 procent svarade att de inte visste vad de skulle göra om 5 år. 
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De examinerade studenterna som inte valt journalistiken 
 

 
Figur 12 

 

Studien visar att 9 procent av alla som inte arbetar med journalistik har sökt arbete inom 

journalistiken utan lycka. 26 procent har svarat att det inte passar dem för stunden. 17 procent 

har svarat att det är lägre lön än deras nuvarande anställning och 9 procent har svarat att de 

vill ha en fast anställning. 3 procent är arbetslösa och har inte sökt arbete. 20 procent har en 

av annan anledning inte sökt ett journalistiskt arbete och 17 procent vill inte arbeta som 

journalister. 

 

 
Figur 13 



31 
 

Av de 38 respondenterna som idag inte arbetar som journalister är det 58 procent som har 

svarat att de har väldigt lite nytta av sin utbildning. 11 procent har svarat att de har nytta av 

utbildningen och 32 procent väldigt mycket nytta av sin utbildning.   

 

Förändring över tid – Journalistiskt arbete efter studierna 
2012 

Av 55 studenter som hade sin sista termin under 2012, var det 24 personer som studerade på 

JMM-programmet och 31 personer som studerade på någon ut av JMS eller JMOM-

programmen. 15 av 24 (62 procent) JMM-studenter arbetar idag journalistiskt, jämfört med 17 

(55 procent) av alla 31 JMS/JMOM-studenter.  

 

2015 

Det hade varit intressant att titta på en jämförelse mellan JMM-studenter och JMS-studenter 

för 2 och 5 år sedan, i huruvida de arbetar journalistiskt eller inte. Men en jämförelse hade 

inte blivit representativ eftersom det var mycket färre studenter som var registrerade på JMS-

programmen 2015 jämfört med 2012, således har mindre än hälften så många JMS-studenter 

från 2015 svarat på enkäten jämfört med 2012.  
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Analys 
 
Journalisters arbete efter examen 
 

Det är intressant att se att 62 procent av alla journaliststudenter som slutade högskolan för 2 

och 5 år sedan har hittat ett journalistiskt arbete (se figur 2), trots att siffrorna från Svenska 

Journalistförbundet visar att antalet journalistjobben sjunker (Journalistförbundet, 2016). 

Siffran är jämförbar med enkätstudien från 2015 där resultatet visade att 61% av de tidigare 

studenterna arbetade journalistiskt (Hotti & Ståhl, 2014). 

 

Något man kan ställa sig kritisk till i resultatet är att respondenterna själva har fått avgöra om 

de jobbar journalistiskt eller inte i en viss mån. Svaren respondenterna kan ge på enkäten 

täcker in den ”traditionella journalistiken” (radio, tv, press). Men nuförtiden omfattar 

journalistiken väldigt mycket mer och vissa typer av arbete är svårt definiera (Nygren, 2008). 

 

67 procent av alla JMM-studenter har hittat ett arbete inom journalistiken. Det är aningen 

högre än JMS/JMOM-studenterna där bara 55 procent av de tillfrågade har hittat ett arbete 

inom journalistiken (se figur 2 och 3). En anledning till det kan mycket väl vara att JMM-

studenterna läser en utbildning som är bättre anpassad till dagens medieklimat (Södertörns 

Högskola, u.d.). Eftersom journalistiken blir mer och mer teknikbaserad för varje år som går, 

kan det var en fördel att JMM-studenter får lära sig det allra senaste medietekniska. JMM-

studenterna får i sin multimediala utbildning större möjligheter att bli mer flexibla. En 

journalist i dagsläget måste kunna vara reporter, fotograf, redigerare och mycket mer, den så 

kallade multireportern (Nygren, 2008, s.12). En journaliststudent på JMM-programmet får 

fyra terminers utbildning, där de har tid att lära sig vad man bör kunna som journalist i dagens 

mediesamhälle och de journalistiska produktionsverktygen som behövs för att kunna 

producera och distribuera medialt arbete. En JMS/JMOM-student får bara två terminer där de 

lär sig det mest väsentliga en journalist bör kunna. Även faktorn att 9 studenter från JMM-

programmet fick sina journalistarbeten efter att ha sökt arbetet via annonser, motsvarande 4 

studenter som läste JMS/JMOM-programmet, tyder på att JMM-utbildningen är bredare och 

gör studenterna mer kvalificerade för en bredare typ av journalistyrke (se figur 7 och 10).   
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Jämförelse med tidigare studier 
 

Sett till tidigare resultat av denna enkätstudie, som alltså gjorts ett flertal gånger, finns ingen 

nämnvärd skillnad i resultatet av i vilken utsträckning Södertörns Högskolas 

journaliststudenter får journalistiskt arbete efter examen. I denna studie visade det sig att totalt 

62% av de tidigare studenterna arbetar med journalistik. I enkätstudien som gjordes 2014 

svarade 60% att de arbetade med journalistik (Hotti & Ståhl, 2014). 2011 låg siffran på 65% 

(Hultberg & Rogert, 2011).  

 

Utbildningens upplevda betydelse i yrkeslivet 
 

80 procent av de tillfrågade JMM-studenterna svarade att de upplevde att deras utbildning 

hade en ganska stor till väldigt stor betydelse för deras nuvarande journalistarbete (se figur 4). 

Det är en skillnad från JMS/JMOM-studenterna där hela 87 procent upplevde att deras 

utbildning hade en ganska stor till väldigt stor betydelse (se figur 5). Flertalet JMM-studenter 

svarade även att de hade fått sina arbeten efter att först ha praktiserat på arbetsplatsen.  

 

I JMM-programmet på Södertörns högskolan ingår det en hel termin som är avsedd för 

praktik (15 högskolepoäng) och ett examens arbete (15 högskolepoäng). Nytt för 2017 är att 

JMM-studenter även kan välja att praktisera hela terminen (30 högskolepoäng). Att JMM-

studenterna får möjligheten till att praktisera gör att de hamnar i ett bättre utgångsläge än vad 

JMS-studenterna gör.  

 

JMS/MOM-studenterna däremot, har som sista termin på Södertörns högskola en valbar 

termin (Södertörns Högskola, u.d.). Under den terminen kan studenterna välja ifall de vill ta 

en dubbelkandidat, (Kandidatexamen i både journalistik och i sitt andra ämne) en termins 

utlandsstudier, eller möjligheten att studera 30 högskolepoäng i något annat ämne. När alla 

högskolepoäng är uppnådda finns det en möjlighet att förlänga sin studietid med en extra 

praktiktermin (Södertörns Högskola, u.d.) Men det faktum att studenterna redan är klara med 

sina högskolestudier när de får chansen läsa en extra praktiktermin gör att många väljer bort 

det valet. Bara 2 JMS/JMOM-studenter av 13 valde att fortsätta med en praktiktermin som 

sedan gav de ett arbete inom journalistiken (se figur 7). 
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Istället fick majoriteten av JMS/JMOM-studenterna sina arbeten inom journalistiken via 

kontakter. 7 av 13 studenter kände redan någon på arbetsplatsen sen tidigare (se figur 10). 

Enligt Sanna Volny (2017) så finns det exempelvis ett underskott av journalister som är 

specialiserade inom nationalekonomi, ett ämne som är en av inriktningarna som är möjliga att 

välja för Södertörns JMS-studenter. Med detta exempel menar hon att sidoämnet som JMS-

studenterna läser kan komma att bli värdefullt om de blir renodlade journalister efter 

utbildningen.  

 

Kent Asp har jämfört journalisters livstilsgrupperingar med allmänheten. Asp beskriver att 

journalister som grupp är mer aktiva och mer nöjeslystna och rör sig väldigt mycket utanför 

hemmet (Asp, 2007). 85 procent av JMS/JMOM-studenterna har fått sitt arbete via kontakter 

på arbetsplatsen eller via en kompis. I JMM-studenternas fall är det bara 23 procent som har 

gått den vägen (se figur 7). Att kontakter och praktikplatser är en av de vanligaste vägarna till 

en anställning är något som bekräftats i tidigare studier med liknande enkätundersökning, 

(Hultberg & Rogert, 2011).  

 

Framtiden för de examinerade studenterna 
 

Att 79 procent av de examinerade studenterna tror att de kommer jobba kvar som journalister 

om 5 år är en kontrast till tidigare studier som utförts på Södertörn och den tidigare forskning 

som vi tittat på som förankring till denna studie. Bland annat uppgav 70 procent av de 

tillfrågade att de nån gång i framtiden kan tänka sig att arbeta som kommunikatörer i den 

tidigare enkätstudien från 2015 (Hotti & Ståhl, 2014, s. 28).  

 

Majoriteten av de studenter som har studerat journalistik, oberoende vilket program de har 

läst, verkar tycka att de har haft användning för utbildningen och även fastnat för det faktiska 

yrket (se figur 11). 

 

Resultatet tyder på att de studenter som har börjat jobba inom journalistiken har haft bra 

användning av utbildning och även lärt sig vad yrket i sig går ut på. Resultatet visar också att 

yrket i sig lever upp till studenternas förväntningar eftersom 79 procent ser sig själva vara 

kvar i branschen om 5 år. 

 

 



35 
 

 

Examinerade studenter som inte arbetar journalistiskt 
 

Att det bara är 9 procent som har sökt journalistiska arbeten utan att ha fått jobben kan man 

tolka på olika sätt. Det är positivt ifall man ser det som att 91 procent av alla som ville arbeta 

med journalistik försökte och det bara var 9 procent som inte fick något jobb. Det är också en 

minskning med hela 23 procent från när den här studien genomfördes senast (Hotti & Ståhl, 

2014). Men efter att ha pratat med alla som har ställt upp i enkäten får man intrycket av att det 

inte är så enkelt. Resultatet pekar också på att 91 procent av alla som inte arbetar inom 

journalistik inte har försökt heller. Majoriteten hade inte försökt av anledningar som att de 

skulle tjäna mindre i lön än vad de gör nu, de vill hellre ha en fast anställning eller att det inte 

passar de just nu. 17 procent svarade blankt att de inte ville jobba som journalister. Det är 

också en minskning från den förra studien då 24 procent angav att de inte ville jobba som 

journalister (Hotti & Ståhl, 2014). 20 procent av respondenterna, de som står under 

alternativet ”annat”, har givit oss anledningar som att deras självförtroende är för lågt för att 

söka, eller att de befarar att stressen i arbetet skulle vara för hög, eller att de inte har något 

förtroende för branschen och därför har de inte försökt att fixa ett journalistiskt yrke (se figur 

12). 

 

Att 58 procent av de tillfrågade respondenterna som inte arbetar med journalistik har väldigt 

lite nytta av sin utbildning är inte förvånande då de har tagit en kandidatexamen i journalistik. 

Däremot är det intressant att 42 procent (nästan hälften) av respondenterna känner att de har 

nytta eller väldigt stor nytta av sin utbildning när de jobbar i någon annan bransch (se figur 

13).    
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Diskussion 
 

Det intressanta i denna enkätundersökning är att se att majoriteten av alla utexaminerade 

journalistikstudenter hittar ett arbete inom journalistiken. Speciellt eftersom man från olika 

håll hör att jobben i branschen kommer att minska (Journalistförbundet, 2016). 65 procent kan 

dock anses vara lite om man jämför en akademisk utbildning med till exempel en 

yrkesutbildning. Det finns icke-journalistiska yrkesutbildningar där nästan 80 procent av de 

utexaminerade hittar ett jobb efter examen (Samuelson & Boussard, 2016). Däremot tolkar vi 

det som ett lugnande besked att 70 procent av alla som har ett jobb inom journalistiken känner 

att utbildningen har en betydelse eller väldigt stor betydelse för deras arbete och att 48 procent 

av respondenterna som inte arbetar som journalister tycker att de har nytta av sin utbildning 

(se figur 5 och 9).  

 

Att enbart 9 procent har svarat att de har sökt journalistarbeten men inte fått något arbete är 

lite märkligt med tanke på att det är en minskning med 23 procent från den senaste studien 

(Hotti & Ståhl, 2014). Vi tolkar det som att många studenter under utbildningens gång, har 

lämnat tankarna på att bli journalister i framtiden och istället sökt efter möjligheter vad de kan 

använda sin kandidatexamen till efteråt. Man får ha i åtanke att den förra studien gjordes på 

examinerade studenter som tagit examen HT/VT 2009 och HT/VT 2012. Mellan HT/VT 2009 

och HT/VT 2015 har medieklimatet ändrat på sig väldigt mycket. Lika så 

journalistutbildningen på Södertörns högskola. Troligtvis har utbildningen ändrat på sig under 

de åren som har gått och lagt sig mer åt det praktiska och mindre åt det teoretiska hållet. Det 

för att förbereda studenterna för det faktiska arbetet och se till att de kan arbeta i det klimatet, 

inte bara lära ut teorin bakom arbetet. 

 

Det är möjligt att resultatet hade kunnat differentiera om fler respondenter hade svarat. 

Telefonsamtal är nog det bästa sättet att försöka ta kontakt med andra människor, men i 

dagens samhälle är det inte lika många som är vänligt inställda till att okända nummer ringer 

upp dem. Inflationen av telefonförsäljare och andra typer av telefonundersökningar har gjort 

att människor drar sig från att svara. När man får tag i en person över telefon är det viktigt att 

man är tydlig och vänligt presenterar sin enkätundersökning för att personen på andra sidan 

luren ska få ett förtroende för en. Det är också väldigt viktigt att man ringer under arbetstid 

och om personen ifråga är upptagen, försöka boka in en tid, max upp till en timme efteråt. Om 

man väntar till efter arbetstid ökar risken markant att personen inte svarar igen.      
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Förslag till framtida forskning 
 

Det mest intressanta skulle vara att göra fler komparativa studier med journaliststudenter från 

andra universitet, högskolor och även yrkeshögskolor. Därmed kan man se en skillnad i 

etablering på arbetsmarknaden varifrån flest studenter studerar innan de ger sig in i 

journalistyrket. Det skulle även vara intressant att se hur stor del av journalisterna som idag är 

aktiva som är självlärda och inte har gått någon utbildning. 

 

Vår studie visade rätt tydligt att majoriteten av JMS-studenterna inte hade någon större nytta 

av kunskaperna från deras sidoämne de läste under utbildningen. Dessvärre går det inte att se 

vilka skillnader det finns mellan de olika ämnesinriktningarna. Framtida forskare som gör 

denna enkät kan titta om exempelvis de som läst JMS med statsvetenskaplig inriktning i större 

utsträckning har nytta av deras kunskaper jämfört med någon som läst JMS med inriktning 

nationalekonomi. 

 

Ett annat förslag är att man följer upp denna studie tillsammans med de studierna som har 

gjorts tidigare. Det skulle vara intressant att se hur många av de respondenter som en gång i 

tiden svarade att de arbetade som journalister, fortfarande jobbar som det. Om de gör det hade 

det varit intressant att läsa deras syn på arbetsmarknaden idag och om de inte gör det hade det 

varit intressant att få veta varför de bytte bransch. 

 

Ett annat förslag är att göra en studie på vad studenter som läser första terminen på 

journalistprogrammet har för förväntningar och kunna jämföra det med vad nyexaminerade 

studenter som avslutade sina studier samma termin har mötts av för verklighet. 
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Bilagor 
 
SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 
Alumniundersökning journalistik april 2017 
Från löpnummer 849 
 
1. Löpnummer (från 849) _________ 
 
2. Födelseår ________ 
 
3. Kön  MAN   KVINNA   ANNAT ALTERNATIV 
 
4. När läste du din sista termin: 
 
Vt/Ht 2012 
Vt/Ht 2015 
 
5. Vilket program läste du?     JMM     SPJ/JMS     JNA/JMOM     JAK 
 
6. I vilken omfattning ägnar du dig åt journalistiskt arbete idag? 
 
- Heltid 
- Deltid mer än 50 % 
- Deltid mindre än 50% 
- Inte alls 
 
7. Hur länge har du sammanlagt arbetat journalistiskt sedan du avslutade dina 
studier? 

 
- Längre än 2 år 
- 1 till 2 år 
- 6 - 12 månader 
- Mindre än 6 månader 
- Inte alls 
 

8. Är du medlem i Journalistförbundet?  
 
- Ja 
- Nej 
 
9. Vad tycker du om ditt utbildningsprogram nu i efterhand? 
 
Utbildningens kombination av ämnen 
Dålig 1----2-----3----4----5 Bra 
 
Kursinnehåll 
Dåligt 1----2----3----4----5 Bra 
 
Kvalitet på utbildning (lärare, miljö, utrustning etc) 
Dålig 1----2----3----4----5 Bra 
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Utbildningens betydelse för det jobb du har nu 
Liten 1-----2----3----4----5 Stor 
 
10. För dig som gick SPJ/JMS eller JNA/JMOM – hur stor användning har du av 
kunskap från de andra ämnen som ingick i ditt utbildningsprogram? 
 
Ingen alls 1-------2------3------4------5 Mycket stor användning 
 
 

FÖR DEM SOM ARBETAR SOM JOURNALISTER IDAG 
 
11. Vilken är din nuvarande anställningsform? (våren 2017) 
 
- Fast anställd 
- Vikarie/inhoppare 
- Projektanställd 
- Praktikplats 
- Frilans 
- Bemanningsföretag 
- Annan anställningsform 
 

12. Hur bra trivs du med din nuvarande anställningsform? 
 

Trivs inte alls 1-------2------3------4------5 Trivs väldigt bra 
 

13. Vilken typ av arbetsplats arbetar du på? 
 
- Radio 
- TV 
- Dagspress 
- Fack/populärpress 
- Interna medier (myndighet, företag, organisation) 
- Produktionsbolag/nyhetsbyrå/bildbyrå 
 
- Annat ________________________________ 
 
 

 
 
 
14. Vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift? 
 
- Arbetsledare 
- Reporter 
- Redigerare 
- Producent 
- Programledare 
- Researcher 
- Webbredaktör 
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- Redaktör 
- Lokalredaktör 
- Ledarskribent, krönikör 
- Informatör, offentlig sektor 
- Informatör, privat sektor 
- Informatör, förening/organisation/stiftelse 
- Medielärare 
- Annat, __________ 
 
 
15. Vilket ämnesområde brukar du oftast arbeta med? 

 
- Samhällsjournalistik (bevakning av politik/offentlig sektor/rättsväsende 
- Ekonomi- och arbetsmarknad 
- Sport 
- Kultur & Nöje 
- Utrikesjournalistik 
- Debatt/opinion 
- Vetenskap 
- Annat, ________ 
 
16. Vilken är din arbetsgivare? ___________ 
 
17. Hur pass nöjd är du med din lön? 
 
Inte alls nöjd 1----2-----3----4----5 Väldigt nöjd 
 
18. Hur trivs du med ditt arbete? 
 
Trivs inte alls 1----2-----3----4----5 Trivs väldigt bra 
 
19. Hur ser du på möjligheten att vara kreativ i ditt arbete? 
 
Liten möjlighet 1-----2----3----4----5 Stor möjlighet 
 
20. På vilken ort arbetar du huvudsakligen?  
 
- Stockholm 
- Göteborg 
- Malmö 
- Annan ort i Götaland 
- Annan ort i Svealand 
- Annan ort i Norrland 
- Utomlands 
 
21. Hur fick du veta att du kunde söka ditt nuvarande arbete? 
 
- Känner någon på arbetsplatsen 
- Genom familj/släkting 
- Genom kompisar 
- Gick dit/ringde och frågade efter arbete 
- Jag fanns redan på arbetsplatsen (vikariat/praktik) 
- Sökte via annons 
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- Övrigt 
 

 
22. Hur ser du på dina möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden? 
 
Mycket dåliga 1------2------3------4------5 Mycket goda 
 
23. Är en fast anställning ett krav för att du ska arbeta kvar som journalist om fem år? 
 

- Ja 
- Nej 
- Vet ej 

 
 

24. Var ser du dig själv arbeta om fem år? _________ 
 
 
 
 

FÖR DEM SOM INTE ARBETAR SOM JOURNALISTER 
 
25. Varför arbetar du inte som journalist idag?  
 
- Har en annan typ av arbete 
- Är tjänstledig 
- Är barnledig 
- Studerar 
- Är sjukskriven 
- Är arbetslös 
- Annat, ______ 
 
26. Arbetar du eller har du anställning som: 
 (om svar ”annat” hoppa till fråga 43):  
 
- Informatör, offentlig sektor 
- Informatör, privat sektor 
- Informatör, förening/organisation/stiftelse 
- Informatör för ideell förening/organisation/stiftelse 
- PR-konsult  
- Pressekreterare  
- Marknadsförare  
- Annat kommunikationsyrke ___________ (koda egen variabel)  
- Annat 
 

27. Vilken är din nuvarande anställningsform?  
 
- Fast anställd 
- Vikarie/inhoppare 
- Projektanställd 
- Praktikplats 
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- Frilans 
- Bemanningsföretag 
- Annan anställningsform 
 

28. Hur bra trivs du med din nuvarande anställningsform? 
 

Trivs inte alls 1-------2------3------4------5 Trivs väldigt bra 

 
 
29. Vilken är din arbetsgivare? ___________ 
 

30. På vilken ort arbetar du huvudsakligen? 
 
- Stockholm 
- Göteborg 
- Malmö 
- Annan ort i Götaland 
- Annan ort i Svealand 
- Annan ort i Norrland 
- Utomlands 
 
31. Hur nöjd är du med din lön? 
 
Dålig 1----2-----3----4----5 Bra 
 
32. Hur trivs du med ditt arbete? 
 
Dålig 1----2-----3----4----5 Bra 
 
33. Hur ser du på möjligheten att vara kreativ i ditt arbete? 
 
Liten möjlighet 1-----2----3----4----5 Stor möjlighet 
 
34. Skulle du kunna tänka dig att arbeta som journalist i framtiden?  
 
- Ja  
- Nej  
 
 
35. Har du kompletterat med annan utbildning för att anpassa dig till branschen du 
arbetar i? 
 
- Ja  
- Nej  
 
36. Om ja vad? _________ 
 
 
 
37. Var ser du dig själv arbeta om fem år? _________ 
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38. Varför arbetar du inte med journalistik? 
 
- Jag har sökt men får inget jobb (utlasad, uppsagd osv) 
- Journalistarbete passar mig inte nu, men kanske i framtiden 
- Lägre lön än mitt nuvarande yrke 
- Jag ville ha en fast anställning 
- Vill ej arbeta som journalist 
- Annat, _________ 
 
39. Om du tänker tillbaka på när du blev klar med studierna, hur såg du på dina 
möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden? 
 
Mycket dåliga 1------2------3------4------5 Mycket goda 
 
 
 
40. Har du nytta av din journalistutbildning i ditt nuvarande arbete? 
 
Nej, inte alls 1------2------3------4------5 Ja, väldigt mycket 
 

 

FÖR SAMTLIGA INTERVJUPERSONER 
 
41. Vill du att vi skickat ett mejl med resultatet av undersökningen? 
 
Ja, mejl: _______ 
Nej 
 

42. Vill du att Södertörn kontaktar dig för eventuella alumniträffar på högskolan? 
 
- Ja, mobilnummer eller e-post: __________ 
- Nej 
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