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Journalistik som passion – eller om 
vikten av ett par kängor i ryggsäcken 

Maria Zuiderveld 

Motorljudet rusar högt över grantopparna. Fyrhjulingen med 
snöplogen fastspänd fram sitter ohjälpligen fast i den meterdjupa 
snödrivan.  

– Hur går det?
– Åt helsike!
Det är januari 2019 och flera vinterstormar har svept fram

över norra Uppland. Tusentals hushåll har blivit strömlösa och 
vägar blockerats av nedfallna träd. Jag och fotografen har fått i 
uppdrag av redaktionen att göra ett reportage om hur äldre som 
bor ensamma ute i skogarna drabbats av stormarna. I nära två 
timmar har vi varit på väg och försökt hålla redaktionsbilen med 
dåliga däck kvar på skogsvägarna som blänker av halka. Lunchen 
hoppade vi över när vi fick möjlighet att följa med hemtjänsten 
ut till en äldre man som varit utan ström i flera dagar. Nu står vi 
här tillsammans i den djupa snön utanför ett rött trähus omgivet 
av granskog. Den äldre mannen har försökt skotta gårdsplanen 
men kört fast och kommer inte loss på egen hand. Jag hittar en 
spade i ett uthus. Sedan sjunker jag ner i den djupa snön. 

Varför blir man journalist? Svaret finns i snödrivan.  

En karriär eller ett kall 

Den berömda kvinnliga journalisten Ester Blenda Nordström 
konstaterar 1918 i ett brev till en vän: ”Så är man journalist och 
behöver pengar” (Westin u.å.). Nära ett sekel senare berättar en 
kvinnlig journalist i Zambia för mig om hur journalistyrket i 
hennes hemland anses vara ett lågavlönat jobb – avsett för 
kvinnor: ”Well, if you do not want to get rich and wish to remain 
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poor for the rest of your life, then become a journalist” (Zuider-
veld 2011, s. 410). 

Arbetsförmedlingen i Sverige placerar journalist på sin lista 
över akademiska yrken där det i framtiden kommer att vara 
svårast att få jobb. Färre söker sig till journalistutbildningarna – 
men fortfarande är det varje år flera hundra studenter som tar 
beslutet att söka ett program eller en kurs i journalistik. Är 
journalist ett yrke eller en passion, en karriär man väljer eller ett 
kall? Jag letar i biografier och intervjuer med journalister men 
hittar förvånansvärt få svar. Det finns desto fler beskrivningar av 
omständigheter som borde vara avskräckande. Journalist tycks 
sällan ha varit ett yrke som lett till någon förmögenhet, dessutom 
med usla arbetstider och dålig arbetsmiljö. Det är stressigt och 
man får stå ut med regelbundna utskällningar för publiceringar 
som inte föll makten eller publiken i smaken. Yrket kan också 
innebära att utsätta sig för större eller mindre fara för livet. Och 
man får ofta hoppa över lunchen.  

I Sverige har det historiskt funnits strukturella skäl till att 
kvinnor sökte sig till yrket. I början av sekelskiftet, samtidigt som 
rösträttsrörelsen för kvinnor pågick för fullt, ansågs journalist-
yrket vara ett av få yrken där bildade kvinnor ur borgarklassen 
kunde få utlopp för språkkunskaper, äventyrslust och självstän-
dighet (Bremmer 2017; Lundgren 2000).  

Men för vissa journalister tycks det inte ha funnit något val 
mellan olika karriärer. Den polske korrespondenten och för-
fattaren Ryszard Kapucinski sa i en intervju med tidningen Syd-
svenskan 2006 att ”Jag är född journalist. Jag fantiserade aldrig 
om att göra något annat”. Han fortsatte: ”[…] i vår tid finns två 
typer av journalister. De som känner sig födda till journalister, 
som aldrig kan tänka sig att göra något annat. Och de som är 
journalister tillfälligt men som kan tänka sig ett annat jobb om 
det till exempel ger bättre betalt” (af Kleen 2006). 

Att stå mitt i tidens skeenden 

I förordet till boken med klipp från Barbro Bang Alvings legen-
dariska rapportering för Dagens Nyheter och Vecko-Journalen får 
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vi veta att Bang tyckte att ”Journalistens, reporterns, yrkesliv är 
privilegierat. Man har haft som avlönad uppgift att vara med, att 
stå mitt i tidens skeenden” (Alving 1982, s. 7). Bang skrev om 
vinter-OS i Berlin 1936, hon reste till spanska inbördeskriget och 
Ungernrevolten och rapporterade från finska vinterkriget. Jour-
nalistens särskilda arbetsförhållanden framkommer ibland mel-
lan raderna, som i rapporteringen i Dagens Nyheter från Tysk-
lands invasion av Norge 1940: Tyskarna har stängt av tågtrafiken 
men reportagen måste hem till redaktionen. Bang beskriver hur 
hon tar sig från Trondheim till den svenska gränsen med bil, 
lastbil och buss, hur hon liftar med mjölkskjutsen som körs med 
häst och vagn och hur hon viftande med vit flagg vandrar längs 
fronten. Sedan går hon tre mil längs järnvägsspåret. Efter ett 
dygn är hon framme i Sverige och Storlien (Alving 1982).  

För en journalist i Sverige på 2020-talet blir vardagen sällan 
så dramatisk. Men fortfarande inger livet på en större nyhets-
redaktion känslan av att befinna sig mitt i världshändelsernas 
centrum. Under många timmar händer ingenting. Sedan lyser 
plötsligt ett rött sken på skärmen. Samtidigt plingar det till i mo-
biltelefonerna. I den bästa av nyhetsvärldar arbetar alla sedan 
som i en väl koreograferad dans som framförts många gånger 
förut. En just nu-artikel läggs ut online och byggs på mening för 
mening. Andra nyhetssajter och sociala medier scannas av för 
mer information, samtal rings, liveredaktionens programledare 
pudrar näsan och går in i studion för att gå ut i sändning. Sam-
tidshistoria skrivs under journalistens fingrar på tangentbordet.  

Bang beskriver journalistikens väsen när hon talar om yrkets 
omedelbarhet, men hon ger inget svar på varför hon utsätter sig 
för alla strapatser. Kapuscinski nöjer sig med att vara essentia-
listisk, journalist är inte något man blir utan något man är. Pre-
cis när jag håller på att ge upp förhoppningen om att hitta någon 
journalist som faktiskt svarat på frågan varför läser jag Nils Gun-
nar Nilssons (1985) biografi över Isidor Kjellberg i antologin Tio 
reportage som förändrade världen. Isidor Kjellberg grundade tid-
ningen Östgöten på 1870-talet och har blivit känd som den som 
introducerade den undersökande och granskande journalistiken 
i Sverige. Han drevs av ett stort socialt patos för de människor 
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som slet i sågverk, jordbruk och fabriker. Redan under sin tid som 
korrespondent i USA för Göteborgs-Postens räkning förklarade 
Isidor Kjellberg vad det var som drev honom: ”att se sakerna 
sådana som de i verkligheten äro” (se Nilsson 1985, s. 39).  

Förändra världen 

Isidor Kjellbergs definition av journalistikens uppdrag lever fort-
farande vidare, 150 år efter att han grundade sin tidning i Lin-
köping. Även om det finns vissa skillnader (se Gunnar Nygrens 
kapitel i denna antologi) delar journalister världen över i stort 
sett samma uppfattning om sin roll som journalister och om 
journalistikens funktion i samhället: i första hand är uppdraget 
att granska, bevaka, informera och utbilda (Hanitzch et. al. 
2019). Det granskande idealet framkommer även i de relativt få 
vetenskapliga studier som undersöker varför vissa väljer yrket 
journalist. I Mignan Shardlows doktorsavhandling Becoming a 
journalist: A study of professional identity formation berättar 
journaliststudenter vid ett australiensiskt universitet om varför 
de valt yrket: De tyckte om att skriva och de drömde om gla-
mour och äventyr. Men de ville också förändra världen (Shard-
low 2009). I en jämförande studie där Gunnar Nygren och Karin 
Stigbrand intervjuar journaliststudenter i länder runt Östersjön 
uppger de intervjuade liknande motiv till att de valt journalist-
yrket: De ville resa, träffa nya människor och få arbeta kreativt. 
Men de ville också bekämpa orättvisor och maktmissbruk (Ny-
gren & Stigbrand 2013). När forskare vid Göteborgs universitet 
undersökte yrkesideal hos den svenska journalistkåren fram-
trädde granska och förklara som de främsta idealen (Wiik 2012). 
Det går alltså att identifiera passionens ingredienser: äventyr, 
puls, sanningssökande men också världsförändring genom san-
ningssökande.  

Journalist eller aktivist 

I biografier över journalister går det dock att hitta ytterligare en 
ingrediens i passionen, och det är medkänsla. Förmågan att 
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känna med människor löper som en röd tråd över sidorna som 
berättar om journalisternas liv och verk, till exempel när man 
läser om Svenska Dagbladets journalist Gerda Marcus. Journa-
listikforskaren Margareta Stål beskriver hur Gerda Marcus på 
1910-talet etablerade det som brukar kallas för aktiv journalistik 
då hon i tidningen drev flera kampanjer och insamlingar, bland 
annat under första världskriget. Många tidningar har sedan följt i 
hennes spår. Men för Gerda Marcus räckte inte journalistiken till 
för den förändring hon ville åstadkomma. Under början av 
1920-talet var hon med och bildade Rädda barnen. Hon blev 
sedan dess generalsekreterare (Stål 2000). Ett mer nutida exem-
pel på den tunna gränslinjen mellan aktivism och journalistik är 
Radiohjälpens insamling Världens barn, som drivs i samarbete 
med Sveriges Television och Sveriges Radio. Ett annat exempel 
är Blank Spot Project. Genom att samla in medel direkt från lä-
sare, så kallad crowd-sourcing, vill journalisten och initiativtaga-
ren Martin Schibbye göra journalistik om det som han menar att 
traditionella medier missar.  

Det finns alltså en spänning mellan att vara journalist och 
aktivist, att skildra och att förändra. 

I det spänningsfältet kan också finnas en frustration över 
journalistikens sökande efter det som uppfattas som enkla för-
klaringar. Sveriges Televisions tidigare utrikeschef Ingrid Thörn-
qvist berättar om hur hon med ”rodnande kinder” blev utskälld 
av Hans Rosling, professor i internationella hälsa: ”Ni journalis-
ter förstår ingenting om vad som verkligen händer i världen. Ni 
rapporterar bara om krig och elände, om sjukdomar och svält. 
Men så ser världen inte ut”. Hans Rosling hade som mission att 
få folk att förstå att världen blir bättre och han var kritisk mot 
medierna, som han menade talar om världen på ett sätt som 
missar de stora positiva sammanhangen (Thörnqvist 2017).  

Journalistens passion för att förändra världen genom att lyfta 
fram missförhållanden kan resultera i att verkligheten målas i 
alltför mörka nyanser. Ett annat sätt att skapa förändring än att 
måla i dystra färger är att lyfta fram goda exempel som kan 
inspirera och engagera, så kallad konstruktiv journalistik (Mast, 
Coesemans & Temmerman 2018). I linje med detta vill Sveriges 



M A R I A  Z U I D E R V E L D  

14 

Televisions nyhetsredaktioner nu ändra inriktningen på sin rap-
portering genom att försöka gå bortom problematiseringar och 
också visa på lösningar (Lagercrantz 2018). 

Snödrivan 

Inne i det röda trähuset i skogen är det kallt. Den äldre mannen 
bor där ensam, med katten. Det är nog dags att börja elda snart, 
konstaterar kvinnan från hemtjänsten. Fyrhjulingen i snödrivan 
ska hon snart försöka dra loss med hemtjänstens bil. Det har hon 
gjort förr. Det visar sig att tvärtemot vad redaktionen tror på 
morgonmötet så är det inga äldre som far illa under vinterstor-
marna i norra Uppland. Hemtjänstens personal trotsar hårda 
vindar och snöbyar och tar sig ut till alla som behöver hjälp med 
att tända ljus och plocka fram extra filtar. Personalen lägger 
också om schemat så att det finns tid att sitta ner och prata en 
stund för att lugna oroade i stormen.  

På många sätt var resan till norra Uppland ett journalistiskt 
rutinuppdrag som varken innehöll äventyr, puls eller avslöjan-
den. Trots det har mötet med kvinnan från hemtjänsten och 
hennes omsorg om den äldre mannen dröjt sig kvar i mitt med-
vetande. Svaret som fanns i snödrivan var att yrket journalist 
innebär privilegiet att få besöka någon annans verklighet och 
förundras över livets innehåll. Människor vars öden eller insatser 
sällan uppmärksammas kan lyftas fram. Isidor Kjellberg ville se 
saker som de verkligen är (Nilsson 1985). Reportaget som vi 
gjorde fick rubriken ”Möt vardagshjältarna från hemtjänsten”.  

Maria Zuiderveld är lektor i journalistik vid Södertörns högskola. 
Hon har tidigare forskat om genus och journalistik i södra Afrika 
och arbetar för närvarande med att studera medieeffekter samt unga 
människors relation till lokal samhällsjournalistik. Hon har tidigare 
arbetat som journalist vid Sveriges Televisions nyhetsredaktioner. 
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