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Abstrakt 
Högskolorna utbildar fler journaliststudenter, men antalet arbetstillfällen i 

branschen ökar inte alls i samma takt. För att belysa det här förhållandet har fyra 

företrädare för olika journalistutbildningar på högskolenivå intervjuats – vid 

Göteborgs universitet, Högskolan i Kalmar, Stockholms universitet och Södertörns 

högskola. Intervjuerna har genomförts genom en halvstrukturerad metod. 

Huvudfrågorna i de halvstrukturerade intervjuerna har varit journalistutbildningens 

uppgift och ansvar, vad journaliststudenterna bör kunna och hur väl de är 

anpassade för arbetslivet samt vilken attityd studenterna har till sin utbildning. 

Intervjupersonernas uttalanden har jämförts med bland annat Högskoleverkets 

utvärdering av journalistutbildningarna, där begreppet högskolemässighet, att vissa 

kvaliteter skiljer ut högskolornas utbildningar från övriga, är centralt. 

Studien visar ett synsätt där studenternas behov och önskemål tillvaratas och där 

målet för de intervjuade är att studenterna ska vara anpassade till arbetsmarknaden. 

Företrädarna för högskolorna är relativt nöjda med sina utbildningar och tror att 

även journalisterna är tillfredsställda. Det finns också en strävan att blanda 

momenten i utbildningarna så optimalt som möjligt, för att göra utbildningarna mer 

högskolemässiga. Studenterna ska med andra ord erhålla särskilda akademiska 

kunskaper i kombination med att de också anpassas till yrkeslivet. Sökandet efter 

den optimala utformningen av utbildningsprogrammen ska förhoppningsvis ske 

med hänsyn till balans i integrationen mellan teori och praktik, anser högskolornas 

företrädare. Vidare menar de att studenternas medelålder ska vara tillräckligt hög 

och att dessas följsamhet i såväl teknisk utveckling som tendenser på 

arbetsmarknaden vad gäller exempelvis anställningsformer ska vara god. 

 

Nyckelord: Journalistutbildningar, Göteborgs universitet, Högskolan i Kalmar, Stockholms 

universitet, Södertörns högskola
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Förord 

Min handledare, Gunilla Hultén, förtjänar verkligen ett tack efter den här perioden. 

Det har blivit en hel del e-post och många frågor som hon har bemött med stort 

tålamod och skarpsinne. Dessutom har några goda vänner och familjemedlemmar 

betytt mycket under de här månaderna, framför allt när det gäller att underlätta allt 

som sker runt omkring den uppsatsförfattande delen av livet. Ni vet vilka ni är, 

även om ni kanske inte kommer att läsa uppsatsen. 
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1. Inledning 

För en journaliststudent med sista salsskrivningen avklarad börjar sneglandet åt 

arbetsmarknaden bli en del av vardagen. Praktikplats ska ordnas, vilket visar sig vara 

lika svårt som att söka jobb i ett annat yrke, och de självutnämnda 

domedagsprofeterna är många. Himlen på andra sidan examen påminner om den 

över Mordor, ondskans rike, i filmerna om Sagan om ringen. Storm och ödeläggelse 

väntar mig när jag knuffas in i ett område med alldeles för lite handlingsutrymme 

för att trängas med alldeles för många andra paranoida light-akademiker med såväl 

bekräftelsekomplex som ett något för stort ordförråd. Eller? Behöver det egentligen 

vara så illa? En del utexaminerade journalister från min utbildning verkar ju faktiskt 

få arbeten som de trivs med efter studierna.  

Jag har länge velat gå till botten med legendfloran kring journalisternas 

arbetsmarknad och be högskolorna motivera sin politik. I stället för att skriva en 

journalistisk artikel som inte lär göra någon skillnad så länge jag inte skaffat mig ett 

namn, så beslöt jag mig för att gå en mer vetenskaplig väg. Om branschen är så 

mörk som den där Mordor-himlen ger sken av och om det utbildas för många 

journalister i förhållande till vad som behövs så kanske någonting behöver ändras 

på högskolorna. 

För att dra en referens till en gammal bok: journalistutbildningen ska som statens 

tjänare utföra vissa uppgifter, nämligen att ha ansvar för andra människor som 

kommer att tjäna rikets bästa. Enligt resonemanget nedan skulle 

journalistutbildningen tjäna på att utföra sin uppgift på ett tillfredsställande sätt. 

Tänk er en trogen och klok tjänare som av sin herre satts att ha uppsikt över tjänstefolket och ge 

dem mat i rätt tid. Salig den tjänaren, när hans herre kommer och finner att han gör vad han 

skall. Sannerligen, han skall låta honom ta hand om allt han äger.  

                                                              – Matteus evangelium, kapitel 24, vers 45–47 

1.1. Syfte och frågeställning 
Med utgångspunkt i kvantiteten av sysselsättningstillfällen i mediebranschen å ena 

sidan och det utbud av utexaminerade journalister som högskoleutbildningarna 

erbjuder å andra sidan vill jag belysa problem som relationen dem emellan kan leda 

till. Trenden i högskolevärlden är att fler journalistutbildningar startas och att fler 

journalister utexamineras. På arbetsmarknaden är läget svårare att uttala sig om, 

men klart är att färre journalister tillsvidareanställs (se kapitel 2 – ”Bakgrund” 
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nedan). Det här innebär en osäker framtid för journaliststudenterna, som mycket 

väl kan komma att bli frilansar eller arbetslösa. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka högskolornas företrädares inställning till omfattningen av och 

inriktningen på journalistutbildningarna. De enskilda lärosätena har själva beslutat 

hur många studenter som ska antas till utbildningarna och är alltså ansvariga för att 

mängden journaliststudenter har ökat. För att ta reda på om högskolornas strategi 

är motiverad måste journalistutbildningens ansvar och uppgift först definieras. 

Därefter kan man undersöka studenternas kompetens i förhållande till det arbetsliv 

som väntar. För att ytterligare öka studentperspektivet (grundat på en egen 

övertygelse om att högskoleutbildningarna främst är till för studenternas skull) 

ämnar jag även belysa hur utbildningarnas företrädare uppfattar studenternas 

inställning till sin utbildning. Dessa tre undersökningsområden bör måla upp en 

bild av vilket spår journalistutbildningarna är inne på. Emellertid skulle en 

undersökning som gav möjlighet att dra generella slutsatser bli alltför omfattande. 

Jag har därför valt att fokusera på fyra lärare på olika högskole- och 

universitetsutbildningar för att ta reda på hur de ser på undersökningsområdena. 

Till det sistnämnda området har jag lagt förhållandet mellan teori och praktik i 

utbildningen. Diskussionen om färdigheter i hantverket kontra akademiska 

kunskaper är ständigt aktuell och omöjlig att förbigå i en undersökning om 

journalistutbildningar. 

Frågeställningarna kommer därför att vara de här: 

Hur ser företrädare för fyra högskoleutbildningar i journalistik på  

1) journalistutbildningens uppgift och ansvar,  

2) på vad journaliststudenterna bör kunna och hur väl de är anpassade för arbetslivet samt  

3) på vilken attityd studenterna har till sin utbildning? 

1.2. Uppsatsens disposition 

Undersökningen består av tre huvuddelar. De två första är resultatet av en 

litteraturstudie om journalistutbildningar. Först ges en sammanfattande bakgrund 

över hur högskolans journalistutbildningar ser ut, med fokus på dem som min egen 

undersökning riktar in sig på, och vilka andra välkända journalistutbildningar som 

finns, tillsammans med en kort historik över hur journalistutbildningarna kom till. 

Sedan följer ett urval av tidigare forskning som berör ämnet, Högskoleverkets 

direktiv och andra teoretiska perspektiv. Den tredje delen innehåller analyser av de 
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fyra kvalitativa intervjuerna. Analysen är kopplad till de två föregående 

huvuddelarna, så här förs en diskussion kring teorierna, den faktiska situationen och 

de utbildningsansvarigas utlåtanden. Diskussionen knyts sedan samman i en 

slutsats, som också innehåller förslag på hur journalistutbildningarna bör anpassas 

till den rådande situationen. 
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2. Bakgrund 

2.1. Journalistutbildningarna 

Tankar om en journalistutbildning har funnits nästan lika länge som Svenska 

journalistförbundet. Redan 1907 började man fundera på en högskoleutbildning för 

journalister1, och från 1920-talet diskuterade man journalistutbildningar under olika 

pressmöten2. Via Svenska journalistskolan, diverse kurser i praktisk journalistik 

(från 1938), Poppius journalistskola (1947) och journalistinstitut (1959) blev 

journalistutbildningen statlig 1962. 3 Fem år senare gjordes utbildningarna om till 

journalisthögskolor. Under den perioden hade 700 studenter genomgått 

utbildningen. Journalisthögskolan erbjöd sedan 240 platser per läsår, men redan då 

existerade folkhögskoleutbildningar och privata journalistskolor vid sidan av 

Journalisthögskolan.4 

Regeringen utvärderade journalistutbildningarna på sjuttiotalet (SOU 1975:25) 

vilket ledde till en allmän linje på 80 högskolepoäng. Två av utredningens slutsatser 

är särdeles intressanta i nuvarande kontext. För det första poängterade utredningen 

vikten av att teori och praktik sammanfördes så att utbildningen blev ”integrerad”.5 

För det andra fanns under både 1960- och 70-talet en motsättning angående 

journalisthögskolornas utbildningskapacitet. Lärosätena ville utöka utbildningarna 

och journalisterna, tillsammans med pressorganisationerna, ville skära ner dem. 

Båda dessa diskussioner förs än i dag. Utredningen bedömde arbetsmarknadens 

utsikter vara relativt goda för journalister och höll kvar nivån på 240 utbildade 

journalister per år.6 På 1990-talet reformerades sedan högskolesystemet. Bland 

annat decentraliserades beslutsfattandet, så att högskolorna själva kunde fatta beslut 

om hur många studenter de skulle anta till sina respektive utbildningar eller om de 

skulle starta nya utbildningar inom något område.7 

                                                 
1 Petersson (2006), s. 413 
2 Petersson (2006), s. 305 
3 Petersson (2006), s. 313 ff 
4 SOU 1975:25 s. 38 ff 
5 SOU 1975:25 s. 14 f 
6 SOU 1975:25 s. 17 
7 Journalistutbildningarna i högskolan – en utvärdering (2000), s. 49 
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Källa: SCB 

1) Högskolan i Kalmar startade journalistprogram år 2000. 

2) Södertörns högskola startade journalistprogram 1998. 

Studenter som är registrerade på utbildningar i journalistik vid mer än ett lärosäte kan ha räknats flera gånger. 

 

Enligt Diagram 1 utbildar både Kalmar, Stockholm och Södertörn allt fler 

journalister. Endast Göteborgs universitet har minskat sin utbildningskvantitet 

något sedan slutet av 1900-talet. Framför allt är det intressant att nya utbildningar 

har startats. I Diagram 2 ser vi resultatet av detta. Där visas alla registrerade 

journaliststudenter i landet. Deras antal ska enligt Statistiska centralbyrån ha 

fördubblats på tio år. 

Diagram 1: Antal studenter inom grundutbildningar i journalistik 
vid Göteborgs universitet, Högskolan i Kalmar, Stockholms universitet och Södertörns högskola
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Diagram 2: Antal studenter inom högskolans 
grundutbildning i journalistik, sedan högskolereformen
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Källa: SCB 

Studenter som är registrerade på utbildningar i journalistik vid mer än ett lärosäte kan ha räknats flera gånger. 

 

2.1.1. Göteborgs universitet 

Under samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet ligger 

Institutionen för journalistik och masskommunikation, JMG, som erbjuder två 

utbildningsprogram i journalistik. Institutionen som helhet har ungefär 500 

studenter8, varav 336 läser något av journalistikprogrammen9. Göteborgs 

journalistutbildning är en av de äldsta i Sverige vid sidan av Stockholms universitets. 

JMG har traditionellt sett varit en av landets huvudutbildningar i journalistik.10 År 

2006 antogs totalt 148 studenter. 

Det långa utbildningsprogrammet omfattar 100 poäng journalistik och det korta 40 

poäng. Antagning sker via högskoleprov och antagningsprov. Utbildningen har 

funnits i sin nuvarande form (100 poäng) sedan 1994 och antar 37 studenter per 

program två gånger per år. I Högskoleverkets senaste utvärdering fick JMG:s 

journalistutbildningar fina vitsord både när det gällde dess geografiska integration 

med det övriga universitetet och rörande dess lärare. Emellertid påpekade 

                                                 
8 jmg.gu.se 
9 www.vhs.se 
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utvärderingen att självförtroendet möjligen var alltför gott på institutionen. Trots 

att förutsättningarna ansågs finnas att erbjuda en överlägsen journalistutbildning, 

utnyttjades inte möjligheterna fullt ut, enligt Högskoleverket.11 

2.1.2. Stockholms universitet 

Journalistutbildningen i Stockholm är förlagd till Institutionen för journalistik, 

medier och kommunikation, JMK, som i sin tur tillhör den humanistiska fakulteten. 

Journalistikprogrammet vid Stockholms universitet omfattar 60 högskolepoäng och 

förutsätter att studenterna redan har studerat vid universitet eller högskola, 

motsvarande en fil kand-examen. Utbildningen kan sägas vara inriktad mot 

samhällsjournalistik och vetenskapsjournalistik. 12 Sin nuvarande form har 

journalistikprogrammet haft sedan 2002. Under 2006 antogs cirka 80 studenter till 

programmet under både höst- och vårterminen.13 

JMK:s fördelar var år 2000, enligt Högskoleverket, närheten till både framtida 

arbetsplatser och huvudstadens alla centrala instanser. Verkets utvärdering hyste 

däremot farhågor angående lärarna. Dessa antyddes inte inneha tillräckligt aktuell 

yrkeserfarenhet, vilket institutionen motverkade med yrkesverksamma 

gästföreläsare. Utvärderingen efterlyste dock att lärarna både skulle vara 

yrkesverksamma och ha goda akademiska meriter.14 

2.1.3. Högskolan i Kalmar 

Institutionen för medievetenskap och journalistik, IMJ, har hand om 

journalistutbildningen vid Högskolan i Kalmar. Programmet Medieproduktion och 

journalistik består av 60 högskolepoäng i de i titeln nämnda universitetsämnena. 

Journalistiken är huvudämne. Till skillnad från Göteborg och Stockholm, men i 

likhet med Södertörns högskola, krävs inga tidigare akademiska studier. 

Programmet har 60 studentplatser per år och kan sägas rikta in sig speciellt på 

video- och radioproduktion.15  

Den treåriga utbildning som finns i dag har erbjudits sedan år 2000.16 

Högskoleverkets utvärdering från samma år uttalade sig alltså inte om dagens 

utbildning. Däremot existerade vid millennieskiftet en ettårig journalistutbildning, 

                                                                                                                                                                            
10 Journalistutbildningarna i högskolan – en utvärdering (2000), s. 89 
11 Journalistutbildningarna i högskolan – en utvärdering (2000), s. 89 f 
12 www.jmk.su.se 
13 Hjorth 
14 Journalistutbildningarna i högskolan – en utvärdering (2000), s. 91 ff 
15 http://www.hik.se/imj/ 
16 www.vhs.se 
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vilken fick ganska hård kritik av Högskoleverket och ansågs inte vara 

högskolemässig. Verket föreslog att utbildningen skulle ”fördjupas med besläktade 

samhällsvetenskapliga ämnen” och en satsning på IT.17 

2.1.4. Södertörns högskola 

På Södertörns högskola finns tre treåriga journalistikprogram, Journalistik och 

multimedia (JMM), Journalistik med naturvetenskap (JNA) samt Samhällsstudier 

med praktisk journalistik (SPJ). År 2006 antog dessa tre utbildningsprogram 

tillsammans 170 studenter. JMM och SPJ hör till Institutionen för svenska, retorik 

och journalistik, medan JNA tillhör Institutionen för livsvetenskaper. 

JMM är det största av programmen och antar 45 studenter två gånger per år.18 

Programmet har funnits sedan 1998 och är inriktat mot ”interaktiva och 

multimediala medier”.19 SPJ antog 60 studenter till vårterminen 2006 och JNA antar 

20 studenter varje hösttermin.20 När Högskoleverket gjorde sin utvärdering av 

högskolorna ansågs Södertörn vara ”avvikande” eftersom utbildningen utgick från 

moderna medier i stället för ord (vid den här tiden fanns bara JMM), och dessutom 

blandade journalist- och informatöryrkena. Högskoleverket såg positivt på 

lärarkåren och ambitionerna att rekrytera studenter från studieovana miljöer. 

Däremot var verket oroligt för att utbildningen skulle bli för teknikfixerad. 

2.1.5. Övriga utbildningar 

Förutom de som tidigare nämnts erbjuds utbildningsprogram i journalistik vid: 

• Lunds universitet – Journalistprogrammet 

• Mittuniversitetet – Journalistprogrammet och Bildjournalistik 

• Luleå tekniska universitet – Medie- och kommunikationsvetenskap, 
journalistik 

• Umeå universitet – Påbyggnadsutbildning i kulturjournalistik och 
Påbyggnadsutbildning i vetenskapsjournalistik 

• Örebro universitet - Global journalistik, internationellt magisterprogram 

Dessutom ger Uppsala universitet från och med hösten 2007 ett magisterprogram i 

journalistik på 60 högskolepoäng. I dag finns en motsvarande kurs på magisternivå. 

I Stockholm och Göteborg finns också Poppius journalistskola. Poppius har utökat 

sin verksamhet på senare år. I oktober 2006 studerade 132 personer bara i 

                                                 
17 Journalistutbildningarna i högskolan – en utvärdering (2000), s. 5, 98 f 
18 www.vhs.se 
19 jmm.sh.se och Bergman 
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Stockholm.21 Ungefär 60 svenska folkhögskolor erbjöd år 2000 utbildningar inom 

kommunikation och media. Vissa av dessa har mycket gott rykte bland 

arbetsgivarna.22 

2.2. Arbetsmarknaden 

Journalistyrket har traditionellt sett varit ett yrke utan särskilt skydd. Detta har 

motiverats demokratiskt och har sin grund i ett yttrandefrihetstänkande; det fria 

ordet ska inte vara reserverat för en elit i samhället som måste ha licenser och ha 

genomgått en speciell utbildning. Fortfarande står det vem som helst fritt att kalla 

sig journalist.23 Svenska journalistförbundets, SJF, medlemskrav är dock att 

personen i fråga ska vara ”anställd eller frilans med i huvudsak journalistiska 

arbetsuppgifter”24 Under det senaste århundradet har journalistyrket trots allt 

professionaliserats, genom en tydlig strävan från journalisternas sida. Nu krävs i 

praktiken en minst tvåårig journalistutbildning på högskolenivå.25 

SJF:s medlemsantal har mer än tredubblats sedan 1960-talet.26 Förbundet predikar 

mer eller mindre uttalat ganska dystra diagnoser angående arbetsmarknaden för 

journalister. Bland annat skriver man på sin hemsida att mediebranschens 

utbildningsbehov är 500 journalister per år och att tendensen inför framtiden är att 

korttidsanställda och frilansjournalister kommer att utföra en allt större del av 

arbetet.27 Högskoleverkets utvärdering av journalistutbildningarna28 hänvisade bland 

annat till SJF:s framtidsgrupp som menade att nya arbetstillfällen inte tillkommit i 

samma takt som de gamla har försvunnit, och att anledningen tros vara nya 

produktionsmetoder. Den tekniska utvecklingen gör alltså, enligt SJF, att färre 

journalister utför samma mängd arbete. Enligt förbundet var 474 journalister av 

förbundets 15 800 medlemmar helt arbetslösa i slutet av oktober 2006. Totalt var 

2040 av förbundets medlemmar inskrivna på Arbetsförmedlingen, vilket är ungefär 

lika många som 2005.29  

 

 

                                                                                                                                                                            
20 www.vhs.se 
21 Olsson (2006) 
22 Journalistutbildningarna i högskolan – en utvärdering (2000), s. 57 ff 
23 Petersson (2006), s. 426 
24 www.sjf.se 
25 Petersson (2006), s. 422 ff, Jarlbrink (2003), s. 21, www.sjf.se 
26 Hadenius & Weibull (2003), s. 356 
27 www.sjf.se 
28 Journalistutbildningarna i högskolan – en utvärdering (2000), s. 31 ff 
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Diagram 3: Utveckling av antal sysselsatta journalister, författare, informatörer mm 
enligt SCB:s arbetsmiljöundersökning (Index = 1997)
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Källa: SCB 

Undersökningen bygger på telefonintervjuer 

Diagram 4: Journalistplatser som arbetsgivare 
anmält till arbetsförmedlingarna (ackumulerat) Index = 1997
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Källa: AMS 

                                                                                                                                                                            
29 Se bilaga 2 – Arbetslöshetsrapport gällande journalister oktober/november 2006 
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Diagram 5: Antal kvarstående arbetslösa vid månadens slut 
som har journalist som sökt yrke (och innehar utbildning i sökt yrke) för hela riket
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Källa: AMS 

Siffrorna visar endast de sökande som angett journalist som önskat yrke i första hand. 

Arbetsmarknadsstyrelsens siffror, Diagram 4 och 5, visar en tydlig nedgång av hur 

många som använder sig av AMS:s tjänster. Nedgången är tillräckligt kraftig för att 

sägas representera en nedgång i arbetslösheten bland journalister. Om SCB:s 

arbetsmiljöundersökning som visas i Diagram 3 dessutom är representativ skulle det 

innebära att branschen ökar med 20 procent, samt att rekryteringen ändrat vägar 

och hittat andra former. Fluktuationerna runt millennieskiftet i diagrammen beror 

troligen på en stark högkonjunktur fram till år 2000, som förbyttes i en desto 

starkare lågkonjunktur med arbetslöshet som följd. 

Det är svårt att se skillnader i anställningsbarhet mellan högskolorna, eftersom 

deras sätt att räkna skiljer sig åt och få neutrala undersökningar har gjorts. År 2000 

hade knappt hälften av de yrkesverksamma nyutexaminerade journalisterna vid 

JMG och JMK fast anställning några år efter examen.30 År 2006 arbetade 64 

procent av tidigare studenter vid JMM-programmet på Södertörns högskola heltid.31

                                                 
30 Journalistutbildningarna i högskolan – en utvärdering (2000), s. 43 f 
31 Vart tar studenterna vägen efter studierna? – En undersökning om Södertörns högskolas alumner (2006), s. 28 
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3. Teoretiska perspektiv 

3.1. Journalistutbildningens uppgift och ansvar 

Generellt är grundsynen i den studerade litteraturen att utbildningsdelen av 

högskolornas utbildningsverksamhet syftar till att sätta studenternas behov i 

förgrunden. Visst ägnar sig lärarna och det övriga kollegiet åt forskning, men 

studentperspektivet – att studenternas behov och önskemål ska prioriteras – är 

centralt, vilket även förefaller vara Högskoleverkets ståndpunkt i dess resonemang 

nedan. 

3.1.1. Statliga journalistutbildningsdirektiv 

Högskoleverket utvärderade journalistutbildningarna år 2000. Dess utgångspunkter 

var bland annat att akademiska kunskaper skulle ha sin plats i utbildningen, att 

dessa skulle integreras med de praktiska delarna och att undervisningen inom det 

samhällsvetenskapliga området skulle nå upp till internationell nivå.32 Vidare talade 

utvärderingen mycket om högskolemässighet. Utvärderingen skrev: ”Det som 

måste skilja den akademiska journalistutbildningen från andra utbildningar för 

samma yrke måste […] vara dels nivån på den teoretiska utbildningen, dels 

integrationen av teori och praktik.”33 Högskolemässighet beskrivs som beroende av 

både längden på programmet och studenternas förkunskaper. 

De statliga kraven på utbildningarna finns där, men beslutsfattandet, tillämpningen 

av direktiven, är decentraliserat. När det gäller exempelvis vilken typ av journalister 

som ska utbildas finns inga direktiv. Birgit Petersson för i inledningen till Från 

journalist till murvel – Journalistyrkets professionalisering från 1900 till 1960-talet34 ett 

resonemang om journalistideal. Hon ser en tydlig tendens i journalistyrkets 

utveckling går mot att alltmer bli en profession, i likhet med till exempel läkare. 

Fördelarna med en professionalisering, där alltså en akademisk utbildning med stor 

sannolikhet skulle komma att bli ett krav, är större självständighet och 

befogenheter. Nackdelarna är bland annat ett moraliskt ansvarstagande där 

journalisterna måste stå till svars för sina texter. I dag är den ansvarige utgivaren 

den som får svara för innehållet i det journalistiska materialet. Om journalisterna 

måste stå till svars för sina artiklar etcetera kan det på sikt leda till att de utför sitt 

arbete sämre. I journalistrollen ligger nämligen något som gränsar till dubbelmoral, 

                                                 
32 Journalistutbildningarna i högskolan – en utvärdering (2000), s. 5 
33 Journalistutbildningarna i högskolan – en utvärdering (2000), s. 15 
34 Petersson (2006), s. 21 ff 
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åtminstone i den svenska traditionen med ansvariga utgivare; journalisten tar inget 

ansvar för konsekvenserna av sina handlingar eller sitt producerade material – 

däremot utkräver denne moraliskt, politiskt och ekonomiskt ansvar av andra 

yrkesgrupper, bland annat politiker eller företagsledare. 

Till denna diskussion kommer de synpunkter som framfördes under debatten om 

journalistutbildningens vara eller inte vara under första halvan av 1900-talet, då 

många menade att en skyddad profession skulle kunna leda till någon sorts 

monopol på yttrandefriheten. 

3.1.2. Vem har ansvaret för kvaliteten? 

Traditionellt sett består undervisningen på högskolan inom humaniora till största 

del av egen aktivitet. Inläsning, studieuppgifter, uppsatser och annat tar den mesta 

av de 40 timmar per vecka som heltidsstudenterna förväntas lägga ned, medan den 

lärarbundna undervisningen är i minoritet. Enligt Helena Norström är lärandet en 

aktiv process där både läraren och studenterna har ett ansvar. Universitetsläraren 

ska ”fånga och väcka studentens intresse”. Studenterna ska ”ta sina studier på allvar 

genom att vara aktiva, intresserade, kritiska och analyserande”. 35 

Antalet högskoleutbildade totalt har mer än tredubblats sedan 197036 och detta har 

väckt farhågor om att kvantiteten ska hota kvaliteten i forskning och utbildning. 

Sedan de regionala högskolorna introducerades har rikets strävan efter fler 

högskoleutbildade fått gå ut över de kvalitativa aspekterna. Till exempel har inte 

högskolorna fått några fasta resurser för forskning och forskarutbildning. 37 

Kvalitetsbristerna, eller kanske snarare rädslan för att den svenska 

högskoleutbildningen skulle försvagas ur ett internationellt perspektiv, var en av 

orsakerna till högskolereformen i början av 1990-talet. Högskolorna lämnades att 

styra sig själva i en form av marknadsekonomi där konkurrensen skulle hjälpa dem 

att utvecklas. Detta system får, enligt rektor för Karlstads universitet Christina 

Ullenius, vissa konsekvenser: 

• Studenterna ses som kunder 
• Kundernas/studenternas behov måste tillvaratas 
• Ekonomiska intressen styr 
• Kulturella intressen och utbildningsbehov sätts åt sidan 
 

                                                 
35 Norström (1997), s. 290 ff 
36 Sörlin & Törnqvist (2000), s. 140 
37 Ullenius (1997), s. 242 ff 
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Sammantaget leder detta till att kunskap inte längre räknas i vad studenterna kan 

utan hur många högskolepoäng han eller hon tar. Mycket riktigt delas 

utbildningsresurserna ut i proportion till ”helårsprestationer”. Ytterligare en 

konsekvens är att högskolorna har fått ett större samhällsserviceansvar.  

Samtidigt menar dock Ullenius att den förda politiken, eller för den delen 

tillämpningen, inte varit helt fel ute. Hög kvantitet är nödvändig för hög 

internationell konkurrenskraft. Hon menar att kvaliteten måste anpassas till 

kvantiteten, och inte tvärtom. Ett av områdena som detta kan ske på är att lära ut 

kunskap om världen ”som den skulle kunna se ut”, med andra ord att utveckla 

kreativitet. Samtidigt får man inte feltolka studenternas resultat och tillhandahålla en 

för ”slapp” utbildning, påpekar Ullenius. 

”En utbildning som har målsättningen att möjliggöra en högre kunskapsbildning och som 

besitter vetskap om de hinder som finns i dagens utbildning, behöver inte vara orolig för att 

de nya studentkategorierna skulle misslyckas med att nå upp till denna. Den verkliga faran 

ligger i att man lägger utbildningen på en för låg nivå, samtidigt som man kräver ett resultat 

på en högre. Paradoxalt nog tolkar man då ett dåligt resultat som att utbildningen legat på för 

hög nivå.”38 

3.1.3. Anpassning till arbetsmarknaden 

När högskolan reformerades i början av 1990-talet var nyckelorden ekonomisk 

tillväxt. Forsknings- och utbildningspolitiken i den borgerliga regeringen innebar ett 

system som inte satte ett tak för antagningen till högskolorna. Den enda 

begränsningen var ekonomin. Till exempel lade sig staten inte i vilken sorts 

utbildning högskolorna erbjöd, åtminstone för en majoritet av studieplatserna. 

Mellan 1997 och 1999 fick 150 000 studenter vara hänvisade till de studieplatser 

som högskolorna själva erbjöd. Många högskolor tillhandahöll då ett större antal 

billiga studieplatser, än ett litet antal dyra. 

Sverker Sörlin och Gunnar Törnqvist har studerat högskolornas samverkan med 

samhälle och näringsliv, och presenterar sina tankar i Kunskap för välstånd – 

Universiteten och omvandlingen av Sverige. Historiskt sett har högskolorna varit en 

leverantör av utbildad arbetskraft till den offentliga sektorn, men 1990-talets reform 

ändrade detta, och Carl Thams fortsatta högskolepolitik drev enligt Sörlin och 

Törnqvist integrationen med näringslivet vidare. Bland annat införde Tham i 1997 

års högskolelag att universiteten skulle samverka med det omgivande samhället. 

Antalet utbildade vid högskolorna fortsatte att öka. 
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Den moderata och socialdemokratiska politiken ville alltså integrera universiteten 

med samhället. En tydlig konsekvens av detta är att de enskilda högskolorna 

förväntas erbjuda utbildningar som näringslivet efterfrågar. I perspektiv till 

grundutbildningar i journalistik ska alltså högskolorna enbart utöka sina 

studieplatser på journalistutbildningarna om arbetsmarknaden kan sägas ha behov 

därav. 39 

3.2. Vad studenterna behöver kunna 

Vad gäller relationen mellan det ökade antalet studieplatser och studenternas 

kompetens har Ullenius resonemang redan redovisats ovan. När det gäller 

hururvida journalistutbildningen är nödvändig för att bevara journalisten som 

främjar god journalistik – om högskoleutbildningarna tillför adekvat kompetens, 

helt enkelt – har veteranjournalisten och journalistikutbildningskonsulten Betty 

Medsger, liksom  Johan Jarlbrink vid Lunds universitet, tagit upp den här frågan. 

Jarlbrinks svenska perspektiv i Journalistikens fält ur nykomlingarnas perspektiv40 säger att 

professionaliseringen ökar, och därmed kravet på genomgången utbildning för att 

ha en chans på arbetsmarknaden. Uppsatsen lägger stort ansvar på journalisterna 

själva efter att utbildningen är avslutad: 

”Journalister kan ses som aktörer vilka besitter olika positioner på ett hierarkiskt ordnat 

socialt fält. […] En aktör på journalistikens fält måste producera material som erkänns som 

journalistiskt av fältets övriga aktörer, annars är han eller hon inte journalist.”41 

Förmågan att producera detta material skulle alltså vara det som lärs ut vid 

journalistutbildningarna. Enligt Jarlbrinks undersökning fyller både de teoretiska 

och (framför allt) de praktiska delarna av utbildningen en funktion, men det 

påpekas också att vem som helst mycket väl kan arbeta som journalist utan någon 

som helst utbildning, eftersom yrket kan läras in direkt på arbetsplatsen. 

Just den sistnämnda linjen är Medsgers slutsats i essän Getting Journalism Education out 

of the way, men Medsger går ett steg längre och ifrågasätter om det inte skulle vara så 

att journalistutbildningen till och med kan stå i vägen för god journalistik. Betty 

Medsger upptäckte att 27 procent av de amerikanska journalisterna aldrig hade 

studerat journalistik42, och att dessa var överrepresenterade bland vinnare av 

journalistiska priser. Vinnarna av Pulitzer-priset (för skrivande journalister) och 

                                                                                                                                                                            
38 Ullenius (1997), s. 250 
39 Sörlin & Törnqvist (2000), s. 101 f 
40 Jarlbrink (2003), s. 21 ff 
41 Jarlbrink (2003), s. 25 
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Alfred I. DuPont Award (för journalister i etermedier) hade i 59 procent respektive 

hela 75 procent av fallen aldrig studerat journalistik. De belönade journalisterna 

som inte gått någon journalistutbildning var någorlunda representativa för 

befolkningen. Ofta hade de genomgått andra utbildningar, främst i litteratur eller 

historia. Medsger menar utifrån sina resultat att radikala förändringar måste till i 

journalistutbildningarna. I nuläget verkar utbildningarna hämmande för 

journalistiken: 

”The greater achievment of journalists who did not dedicate their academic years to learning 

how to fill the vessels of journalism, (in contrast to what goes in them), suggests a profound 

challenge to what journalism educators have assumed was their raison d’etre: training people in 

how to fill the vessels.” 

Med utgångspunkt i att journalistik är “the study and synthesis of everything else, of 

all disciplines” föreslår Medsger att de journalistiska institutionerna närmar sig de 

andra vetenskaperna och erbjuder ett mer intensivt introduktionsår till det 

journalistiska yrket.43 Kanske förespråkar hon den kortare och mer praktiska 

utbildning som finns vid vissa universitet i Sverige. 

3.3. Bedömning av studenternas attityd till sin utbildning 

Studenternas nöjdhet måste förutsättas utgå från huruvida de upplever sig lära sig 

nödvändiga saker på ett effektivt sätt. Här kommer studenternas självbild in, deras 

självförtroende inför att lämnas åt arbetsmarknaden. Hanell med flera gjorde 2004 

en liten undersökning av studenterna på Stockholms universitet och Södertörns 

högskola. Då uppgav 81 procent av JMM-studenterna på Södertörn att de var 

ganska nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning. Motsvarande siffra för JMK-

studenterna på Stockholms universitet var 86 procent. Även när det gällde en fråga 

om studenterna trodde att deras utbildning var attraktiv på arbetsmarknaden 

uttalade sig runt nio av tio studenter positivt på de båda utbildningarna.44 

(Södertörns högskola släppte också en rapport i december 2006 som bland annat 

frågade studenterna vad de ansåg om kvaliteten på utbildningen. Då ansåg bara 35 

procent av studenterna på Journalistik och multimedia att kvaliteten på utbildningen 

var ganska eller mycket hög.45) 

Journalistutbildningens praktiska och teoretiska inslag tar sig uttryck i att 

studenterna dels förberedas för ett yrke och lära sig ett hantverk, och dels ska lära 

                                                                                                                                                                            
42 Medsger (1996),  
43 Medsger (2002) - Getting Journalism Education out of the way 
44 Hanell, m fl (2004), s. 21 
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sig mer om hur mediebranschen fungerar samt vilka krafter som verkar i, mot och 

runt journalistiken i samhället. Som tidigare nämnts ville Högskoleverket att teorin 

skulle ha en tydlig plats och dessutom integreras med praktiken. Men dess 

utvärdering tar också upp spänningen som finns mellan å ena sidan högskolelagens 

krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och å andra sidan 

studenternas önskan, vilka verkar favorisera praktik.46 Kravet på integration mellan 

teori och praktik har funnits sedan utvärderingen 1975 och spörsmålet har 

diskuterats så länge journalisthögskolorna har existerat.47 Redan på 1940-talet gick 

debattens vågor höga mellan ”praktiker” och ”akademiker”. Vissa menade att 

arbetet självt var den bästa läromästaren, och andra skrämdes av tanken på 

”frammatade akademiska journalister”.48 

De teoretiska element som ingår i journalistutbildningen är bland annat medie- och 

kommunikationsvetenskap, undervisning om tryckfriheten och 

offentlighetsprincipen samt pressetik. I Jarlbrinks studium är studenterna inte helt 

överens om nödvändigheten av dessa i själva utbildningen – bland annat hävdas att 

kunskapen går att hämta in på egen hand i själva arbetet49 – och Högskoleverkets 

utvärdering bekräftar som sagt studenternas förordande av de praktiska delarna. 

Utvärderingen föreslog att högskolorna skulle informera tydligare om varför 

vetenskapligheten var nödvändig, samt att arbeta ännu mer för att integrera de 

teoretiska delarna i de praktiska, bland annat genom så kallat problembaserat 

lärande. Studenternas kritik vände sig nämligen främst mot att just dessa två 

områden var eftersatta. En annan sak som Högskoleverket pekade på var vilken 

utbildning lärarna hade. Ju fler lektorer och professorer, desto mer teoretisk tyngd 

på utbildningen och därmed desto högre högskolemässighet, löd resonemanget. 50 

Betty Mesger presenterade i mitten av 1990-talet en omfattande undersökning av 

USA:s journalistutbildningar i sin studie Winds of change – challenges confronting 

journalism education51. Hennes undersökta nyutexaminerade journalister bekräftade 

spänningen som svenska Högskoleverket antyder; de flesta nya journalister i den 

amerikanska studien menade till exempel att deras bästa lärare var de som varken 

hade doktorerat eller innehade någon professur. 

                                                                                                                                                                            
45 Vart tar studenterna vägen efter studierna? – En undersökning om Södertörns högskolas alumner (2006), s. 19 
46 Journalistutbildningarna i högskolan – en utvärdering (2000), s. 104 
47 SOU 1975:25 s. 14 f 
48 Petersson (2006), s. 308 ff 
49 Jarlbrink (2003) , s. 13 
50 Journalistutbildningarna i högskolan – en utvärdering (2000), s. 104ff 
51 Medsger (1996), s. 7 
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4. Metod 

4.1. Intervjuerna 

Fyra journalistutbildningar på olika lärosäten har undersökts extra noga. Med hjälp 

av kvalitativa intervjuer har jag intervjuat ansvariga för journalistutbildningarna. 

Dessa har fått uttala sig om tre huvudområden och ge sin bild av både varför 

utbildningarna ser ut som de gör, har den kvantitet de har och hur de fungerar. 

Intervjuerna följer den halvstrukturerade modell som Steinar Kvale presenterar i 

Den kvalitativa forskningsintervjun52. Intervjuerna har varit cirka 30 minuter långa, 

och har följt en intervjuguide (se bilaga 1). Under intervjuernas genomförande har 

jag försökt att hålla de tre fokusområdena separerade, vilket i stort har lyckats. 

Frågorna i det första huvudområdet, ”Journalistutbildningens uppgift och ansvar”, 

definierar intervjupersonernas egna bild av vad utbildningen syftar till och lyfter 

upp arbetsmarknadens respektive studenternas krav till diskussion. Det andra 

området, ”Vad studenterna bör kunna”, börjar med frågor om journalisterna verkar 

väl förberedda för arbetslivet och går över i att diskutera vilka kvaliteter eller 

färdigheter som har ökat eller gått tillbaka, sett över tid. Det sista området, som 

kallas ”Bedömning av studenternas attityd till sin utbildning”, behandlar den 

feedback som intervjupersonerna får från studenterna och diskussionen om teori 

kontra praktik. 

Kvalitativa intervjuer är subjektiva eftersom de inte kan sägas vara representativa 

för andra än intervjupersonerna själva, och eftersom intervjuaren står fri att välja 

vilka delar av intervjuerna som ska lyftas fram i den följande analysen. Här har jag 

försökt öka objektiviteten genom att genomföra relativt korta intervjuer och i 

gengäld låta så många av intervjupersonernas yttranden komma med som möjligt. 

4.2. Analysmetod 

I uppsatsens diskussionskapitel presenteras en analys av intervjuerna. Där har dessa 

förts samman med litteraturstudien som presenteras i kapitlen Bakgrund och 

Teoretiska perspektiv. Intervjupersonernas kommentarer, som de är återgivna, är i 

någon mån anpassade till skriftspråk för att göra texten mer lättläst. Emellertid har 

stor varsamhet lagts vid att behålla andemeningen i vad de ämnesansvariga har sagt. 

 

                                                 
52 Kvale (1997) 
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4.3. Urval 

Av de runt tio högskolor som erbjuder utbildningsprogram i journalistik har fyra 

valts ut för den särskilda studien. De kvalitativa intervjuerna har genomförts med 

företrädare för två sedan länge etablerade journalistutbildningar som tidigare ingick 

i Journalisthögskolorna, och två av de nya utbildningar som tillkommit sedan den 

senaste högskolereformen. Stockholms universitet i den förra kategorin valdes på 

grund av den geografiska närheten, för att få ytterligare en intervju som inte 

behövde genomföras över telefon. Högskolan i Kalmar marknadsför sig hårt, 

liksom Södertörns högskola, och satsar mycket på att utveckla sin utbildning. 

Göteborgs universitet, slutligen, valdes alltså i konkurrens med Mittuniversitetet på 

grund av sin forskartradition, och det faktum att utbildningen anses ledande i 

landet, tillsammans med JMK. Två av tradition ledande journalistutbildningar, och 

två utmanare, med andra ord. Dess företrädare i intervjustudien innehar ungefärligt 

motsvarande positioner och har god kontakt med utbildningarnas respektive 

studenter. Jan-Olof Gullö och Anette Forsberg är ämnesansvariga på Södertörns 

högskola respektive Högskolan i Kalmar. Marina Ghersetti är prefekt på JMG i 

Göteborg, och George Strachal är studierektor på JMK i Stockholm. 
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5. Resultat 
Här presenteras Anette Forsbergs, Marina Ghersettis, Jan-Olof Gullös och George 

Strachals uttalanden under de kvalitativa intervjuerna. Om inget annat anges är 

nedanstående helt baserat på vad högskolornas företrädare har sagt. De intervjuade 

är genomgående positivt inställda till sin egen utbildning, och har nära till att börja 

försvara sin utbildnings strategi. 

5.1. Journalistutbildningens uppgift och ansvar 

Högskolorna ser ett eget ansvar för att studenterna är anpassade till 

arbetsmarknaden, även om de inte anser att detta ansvar helt ligger på dem som 

utbildar i första hand. Institutionen får på vissa högskolor ett uppdrag från 

högskolan att utbilda ett visst antal studenter. Den kan då inte lastas för hur många 

journaliststudenter som högskolan tar in. På Högskolan i Kalmar och Göteborgs 

universitet är det däremot annorlunda. De ämnesansvariga där uppger att de är med 

om att fatta beslut om antal studieplatser. När det gäller hur många studieplatser 

som ska erbjudas säger Marina Ghersetti vid JMG på Göteborgs universitet att de 

vid institutionen har tittat på hur arbetsmarknaden ser ut, men att de inte har dragit 

slutsatsen att utbilda färre studenter. Anette Forsberg vid Högskolan i Kalmar har 

främst tittat på antalet sökande när beslut har fattats angående antalet studieplatser, 

något vi har anledning att återkomma till. I övrigt anser man bland anant att 

utbildningen ska hålla en hög kvalitet och utbildningarnas personal ska hålla sig 

informerad om samhällsutvecklingen i stort och vad som händer på medieområdet.  

Anette Forsberg vill personligen utbilda goda journalister – folk som inte bara vet 

hur man gör utan också är drivna, medvetna om journalistens roll i samhället. I 

Kalmar arbetar man med balans mellan praktik och teori för att försöka producera 

dessa ”goda journalister”. George Strachal vid JMK på Stockholms universitet 

håller med Forsberg om att det ska finnas en drivkraft, att man ska ”brinna” för sitt 

ämne, men han är skeptisk till om denna ”kompetens” kan läras ut. De andra 

högskolorna pratar annars mycket om anpassning och följsamhet. Nya moment ska 

ständigt införas, för att journalisterna ska kunna erbjuda sin arbetskraft där den 

efterfrågas. En genomgående uppfattning bland högskolorna är att 

arbetsmarknaden ställer krav på multikompetens i olika medier. Till exempel säger 

Marina Ghersetti:  

”Vi satsar på att integrera medierna i redaktionsövningarna så att vi jobbar mot många 

medier samtidigt och inte en i sänder. Det är det jag upplever som det nya ute på 
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arbetsmarknaden, tillsammans med frilanseriet. Vi tror att arbetsmarknaden fortsättningsvis 

kommer att se mycket mer av frilansverksamhet, inte bara inom press utan även inom radio 

och tv.” 

Ghersetti menar att utbildningen knappast behöver inrikta sig mot fler medier än 

nu, men att medierna behöver integreras med varandra i utbildningen, så att 

journalisterna är anpassade till dagens medieföretags önskemål. Jan-Olof Gullö vid 

Södertörns högskola, är inne på samma linje. Utbildningen Journalistik och 

multimedia, JMM, vid Södertörn har alltid varit inriktad mot webbpublicering, men 

fokus har ändrats: 

”Kravet på att kunna mycket medieteknik, till exempel att ha koll på databaser och kunna 

bygga webbplatser för journalistisk produktion, var något som man var tvungen att kunna 

om man jobbade med journalistik på internet eller i andra nyare medier. Åtminstone vid 

millennieskiftet, de åren däromkring och några år efteråt. Vad som sedan har förändrats är att 

flera publicister nu har webbplatser som man tjänar lika mycket pengar på som sina 

papperstidningar. Om du tar Aftonbladet så är det svårt att säga vad det är för ett mediehus. 

De har tidning, radio, text-tv och tv-kanal. Det är en mångkanalspublicering. Det är också ett 

sätt som JMM har förändrats. Nu så lär man sig inte att bygga databaser på JMM därför att 

journalister behöver ägna sig åt det längre. De har någon annan redan byggt.” 

Den tekniska utvecklingen gör enligt Gullö att utbildningsprogrammen måste ha en 

plasticitet. Till exempel tror vissa att 3G-telefonin blir en ny viktig marknad för 

journalistiken. Emellertid kan, enligt Anette Forsberg i Kalmar, utvecklingen leda 

till förflackad journalistik eftersom tidspress, ekonomiska krav och popularisering 

tenderar att öka.  

Högskolorna försöker som sagt att anpassa sig till trender på arbetsmarknaden. De 

håller frilanskurser, anpassar den tekniska utrustningen och anordnar 

seminarieserier med folk från branschen. I Kalmar tycker Anette Forsberg sig också 

se ett krav på djuplodande och analyserande journalistik. Hon är den av de 

intervjuade som pratar mest om ett journalistideal och betonar vikten av ett 

analytiskt perspektiv. Forsberg är skeptisk till den bild som målas upp av att 

arbetsmarknaden motverkar den goda journalistiken, men hon ställer stora 

kvalitetskrav på sin egen och andra högskoleutbildningar, vilket är en genomgående 

ståndpunkt på högskolorna. För studenterna innebär en bättre utbildning, ur de 

intervjuades synvinkel, mer webbproduktion, bildjournalistik, utbildning i 

etermedier och i allmänhet mer praktiska moment. Journalistutbildningarna kan 

enligt dess företrädare inte ta bort de akademiska delarna av utbildningen helt – mer 

om det nedan – men de försöker i övrigt att tillgodose studenternas krav. Marina 

Ghersetti ibland kan dock tvingas sätta gränser:  
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”Jag kan väl tycka att det finns en ryckighet i kraven De kan ibland utgå från tillfälliga 

förändringar. Vi kan inte anpassa oss till varje liten förändring som kanske kommer och går. 

Det är ett ganska tungrott system att lägga om en hel utbildning eller en hel kurs, och då 

avvaktar vi ibland tills vi ser att det verkligen är en mer beständig förändring det handlar om. 

Vi kan till exempel inte kasta oss över nya programvaror så fort de testas på någon redaktion 

utan vi måste avvakta och se att de finns på flera ställen.” 

Under intervjuerna ställer sig företrädarna för de utbildningar som startats upp 

sedan det decentraliserade styret, Södertörns högskola och Högskolan i Kalmar, i 

någon sorts försvarsställning. Framför allt ifrågasätts att journalisterna skulle 

utbildas till arbetslöshet. Anette Forsbergs skäl till att antalet utbildningsplatser har 

ökat är att utbildningarna är populära bland studenter som söker studieplats. Jan-

Olof Gullö ser snarare ett stort antal sökande som ett kvitto på framgång för 

utbildningen. Anette Forsbergs utvecklar sitt resonemang och berättar att hon ser 

journalistutbildningen som en ganska allmän utbildning: 

”Jag håller inte riktigt med om att det inte skulle finnas en arbetsmarknad, utan jag ser det 

nog lite annorlunda. De renodlade journalistikarbetsuppgifterna är ju desamma som tidigare, 

eller har rentav genomgått någon minskning. Men det finns ju också mycket annat som man 

kan använda en sådan här examen till, eller hur? Media genomsyrar ju samhället i så hög grad. 

Du kan jobba som medielärare, informatör eller allt möjligt, vilket ju också de som gått 

journalistutbildningarna gör.” 

”Och då tycker man att ’Herregud, alltså, nu ska de utbilda fler, då får ju vi inga jobb’ 

ungefär. Och så är det inte, för jag tror faktiskt på det här. Den här utbildningen är bra och 

viktig, och ju fler som har den, desto bättre, även om de inte nödvändigtvis jobbar som 

renodlade journalister. Jag skulle gärna se att en del blivande lärare exempelvis läste lite mer 

mediekritik. Det tycker jag är ett större problem än att det utbildas för många journalister. De 

som inte får jobb får väl jobba med något annat då. De har i alla fall haft en bra och kul 

utbildning.” 

5.2. Vad studenterna behöver kunna 

Tongångarna är positiva när högskolornas företrädare talar om hur väl deras 

studenter klarar sig i arbetslivet. Både Jan-Olof Gullö vid Södertörns högskola och 

Anette Forsberg vid Högskolan i Kalmar anser att deras utbildningar är nödvändiga 

och väl anpassade till arbetsmarknaden. De menar att deras studenter får arbete 

inom branschen. Vid JMK och JMG är man lika muntra. Marina Ghersetti i 

Göteborg säger till exempel att ”sista dagen på skolan så brukar vi alltid fråga dem 

[studenterna] hur många som har fått jobb. De två senaste terminerna så gick alla 

utan undantag till vikariat eller sommarjobb.” Hon är däremot inte helt säker på att 

hennes studenter klarar sig bättre i konkurrensen med de andra utbildningarna, 
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även om hon tror att de står sig väl. Generellt verkar studenterna enligt 

högskolorna ha lätt att få arbete även om de inte kan räkna med fast anställning. 

Det här är något som tydligen märks i samband med att praktikperioden avslutas. 

Orsaken till en eventuell brist på arbete läggs i stället på KY-utbildningar och 

folkhögskolor. Anette Forsberg säger att ”om nyrekryteringen till journalistyrket 

bara skedde från dem som hade läst högskoleutbildning i journalistik så skulle det 

inte finnas någon arbetsbrist”. Problemet med folkhögskolorna och deras gelikar 

skulle vara att kvaliteten i deras utbildningar inte är tillfredsställande, enligt 

Forsberg. Nu väljer troligen arbetsgivarna högskoleutbildade journalister i alla fall, 

men blotta existensen av icke-akademiska utbildningar utgör en fara för den ”goda 

journalistiken”. Journalistutbildningarna i högskolan har över lag – det här är en 

allmän uppfattning som verkligen inte bara gäller Forsberg – en något överlägsen 

attityd när de talar om sin egen utbildning, eller kanske om högskoleutbildningar i 

allmänhet. 

Sett över tid verkar journaliststudenterna bli allt mer kompetenta i dag, eftersom de 

måste kunna mer, menar högskolornas företrädare. Vissa studenter blir till och med 

förvånade över hur kompetenta de är när de i slutet av utbildningen praktiserar på 

olika medieföretag. Vid JMG och JMK menar man att kompetensen hänger 

samman med studenternas medelålder. De två universitetens antagningprocess 

förutsätter att studenterna har skaffat sig akademiska poäng, vilket drar upp 

medelåldern och ökar specialiseringen. Både Maria Ghersetti, JMG, och George 

Strachal, JMK, är positiva till ett sådant antagningssystem. Fördelarna enligt de 

intervjuade är att studenterna har akademisk erfarenhet och kan arbeta metodiskt, 

vilket är viktigt i yrket eftersom en stor del av samhället är kopplat till den 

vetenskapliga världen. Den akademiska erfarenheten, det vill säga att ha en examen 

eller att ha studerat något annat universitetsämne, gör att journalisten kan förhålla 

sig källkritiskt till sådana nyheter. En annan fördel med akademiska poäng som 

behörighetskrav är att de leder till mer motiverade studenter som faktiskt vill 

utbilda sig till just journalister. Så här säger Marina Ghersetti om hur det blev när 

JMG ett tag tog in studenter direkt från gymnasieskolan: 

”Då märkte vi en klar försämring och många fler avhopp från utbildningen. Jag tror att det 

berodde på att det var svårt att komma in. Det krävdes väldigt höga betyg, och de som har 

höga betyg från gymnasieskolan tenderar att söka de utbildningar som kräver höga betyg, 

alltså läkarutbildningen, journalistutbildningen och veterinärutbildningen, och vad det nu kan 

ha varit. Det är inte riktigt samma kvaliteter som krävs för att bli en god läkare som att bli en 

god journalist. […] Så genomsnittsåldern sjönk, avhoppen steg och vi tyckte inte att 
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studenterna var lika motiverade och duktiga. Så nu har vi återgått till en blandning av betyg, 

högskoleprov och antagningsprov. Vi tycker att vi ser en klar förbättring, högre motivation 

och färre avhopp.” 

Fördelen med en högre medelålder bland journaliststudenterna skulle tydligen också 

vara en större yrkeslivserfarenhet. I Kalmar krävs inga högskolepoäng för att börja 

studera journalistik, vilket har lett till allt yngre studenter. Anette Forsberg ser en 

tendens i landets politik att motverka att äldre personer läser på högskola: ”Det kan 

jag tycka är lite synd, för det var liksom bättre mix. Den här livserfarenheten som 

äldre studenter hade, det tyckte jag var rätt trevligt.” Dagens ungdomar ger ”en 

häftig input” till lärarna, men om de färdiga journalisterna är ännu mer välutbildade 

så menar Forsberg att det kan motverka populariseringen och den tillspetsade 

journalistiken.  

Högskolorna medger att hantverksdelen av yrket inte kräver någon djupare eller 

längre utbildning. Däremot förordar de som sagt det akademiska, eller kanske i 

första hand det metodologiska, tänkandet. George Strachal ser emellertid en fara för 

de aktuella studenterna med att ge master-/magisterkurser, om de är alltför 

akademiskt inriktade: ”Det där är ju inte riktigt bra, därför att det inte är vad 

branschen skriker efter. Branschen vill ha människor som är händiga i yrket också.” 

Vid JMK planerar man att införa just en sådan masterkurs, vilket Strachal alltså är 

skeptisk till. 

Studenternas kompetens har förändrats. På JMM-programmet vid Södertörns 

högskola har viss medieteknisk kompetens försvunnit eftersom en del tekniska 

moment lyfts ur utbildningen, medan andra kompetensområden har ökat, främst 

mediegestaltningen. Även i Kalmar har undervisning i programmering och kodning 

lyfts ut ur utbildningen. De kompetensområden som har gått framåt de senaste fem 

till tio åren är annars enligt högskolorna, även om åsikterna går isär något, dessa: 

• Större datakunskap – kurser i ordbehandling behövs till exempel inte längre 
• Duktigare på att göra research – sökkunskap 
• Tekniktänkande – hör ihop med teknikutvecklingen och att tekniken blivit 

smidigare att arbeta med 
• Förmåga att klara sig i flera olika medier – bättre på multimedialitet 
• Större vilja att lära in nytt 
• Större öppenhet för vad en journalist ska vara – större vilja att ta sig ur fasta 

banor 
• Bättre teoretiker 
 

Vid JMG ser man dessutom ett större intresse för samhällsfrågor, vilket Marina 

Ghersetti menar beror på samhällsutvecklingen. JMG har även tidigare haft en 
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samhällsvetenskaplig profil men ändå har utvecklingen de senaste åren gått från att 

studenter vill bli kulturjournalister eller författare till att de vill ägna sig åt 

samhällsjournalistik och granskande journalistik. Det här är något som inte känns 

igen av Jan-Olof Gullö vid Södertörns högskola: 

”I början upplevde jag kanske mer kritiska samhällsvetande frågor och på senare år har jag 

tyckt att det har varit mer wannabe-frågor av studenter som exempelvis säger ’Jag vill bli 

programledare’. Man vill en aktör i medierna. […] Det har alltså gått från att man tidigare 

haft ett intresse, till exempel att man inte gillar trafficking och att man vill göra ett avtryck i 

samhället, till att det blir viktigt att exponera den egna personen. Jag har fler sådana samtal på 

senare år. Men det är ju olika vilka människor man pratar med.” 

Vid Södertörn är JMM-utbildningen inriktad mot mediegestaltning. Gullö ser en 

tendens att de statsvetenskapliga kunskaperna har minskat och att det politiska 

intresset är mycket lägre nu än tidigare. Över lag är högskolorna annars inte särdeles 

villiga att peka ut områden där studenterna ska ha tappat i kompetens de senaste 

åren. George Strachal kan sakna en journalistisk glöd, en oräddhet med en ”vildsint 

karaktär”. Dagens journalistiska glöd är, menar han, mer professionell, och det kan 

vara så att en viss krydda i journalistiken därmed håller på att gå förlorad i och med 

dagens studenter. 

5.3. Bedömning av studenternas attityd till sin utbildning 

Journaliststudenterna är enligt högskolornas företrädare över lag nöjda med sina 

utbildningar, även om vissa kurser verkar rendera kritik. Vid Södertörns högskola 

tycker sig Jan-Olof Gullö se att exempelvis B-uppsatserna inte alltid tas väl emot. 

Han tror att det beror på att de är utformade så att studenterna måste arbeta i 

grupp. Gullö kan också se att studenterna har ett något för negativ bild av sin egen 

förmåga: 

”Den genomgående bilden var att de flesta säger så här: ’Jag hade ingen aning om att jag var 

så bra på det här jobbet som jag var.’ De kommer tillbaka från praktiken med ett högt 

självförtroende. De har funkat på arbetsmarknaden. Det är någonting som man som student 

inte har känt under utbildningen. Det här är ett av våra stora bekymmer. Vi bygger inte upp 

ett tillräckligt självförtroende under utbildningen. Man ska ju inte behöva gå här och ha lite 

halvångest för om man kommer att klara sig på arbetsmarknaden, och sedan få ett kvitto när 

man väl är där: ’Ja, jag funkade.’ Det hade nog varit kul att få veta det lite tidigare.” 

Även på andra högskolor får studenterna ett kvitto på sin kompetens först under 

praktikperioden eller alldeles i slutet av utbildningen. I övrigt kan kommentarerna 

från studenterna vara av skiftande slag. Intrycket på högskolorna är, att om 

studenterna är missnöjda med något så är de noga med att de utbildningsansvariga 
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får reda på det. George Strachal vid JMK på Stockholms universitet säger till 

exempel att ”En del sopar ju till oss så det bara brakar om det när det är 

slutgenomgångar vid utbildningens slut.”. Jan-Olof Gullö tar ett exempel på en 

student vars B-uppsatshandledare inte läste den inlämnade texten. Studenten 

tröttnade, hoppade av utbildningen och började i stället läsa vid JMG. Ofta är det 

någon lärare eller något kursmoment som studenterna är kritiska mot. Högskolorna 

försöker dock tillgodose studenternas önskemål även om långt ifrån alla önskningar 

kan tillgodoses. Som Gullö säger angående kritiken mot vissa i personalen: ”Och 

det beror också på den tröghet vi har här i systemet, att vi har de lärare vi har. Vi 

kan inte sparka folk bara för att studenter inte är nöjda med dem.” George Strachal 

tar också en del kritik med en nypa salt: 

”De är alltid missnöjda med en mängd saker. Sedan korrigerar man det och så gör man om 

vissa kurser och sedan så, när man kör den kursen i en ny variant, så klagar nästa grupp. Då 

vill de att ’Nej, vi vill ha på det här viset’ och då visar det sig att då är det tillbaka till det 

gamla. Jag kan inte säga att jag tar det med en klackspark, det gör jag definitivt inte, men jag 

är noga med hur kritiken formuleras. Formuleras den som att ’lärare är idioter’ så bryr jag 

mig inte om den, därför att det är ett onyanserat uttryck. Sådant där kan man få höra ibland. 

Men om man har konkreta förslag – och det finns många konkreta förslag – så…” 

Ett exempel på konkret kritik är enligt Strachal studenternas synpunkter på 

utbildningen i radio och tv på JMK. Där är de ofta nöjda eftersom undervisningen 

sker i små grupper. Lärarna vill gärna arbeta med smågrupper, men hindras av de 

ekonomiska kraven. Andra tendenser i kritiken är att studenterna är skeptiska till 

nya moment, nya arbetssätt och vissa examinationsformer. Anette Forsberg vid 

Högskolan i Kalmar menar till exempel att alla studenter inte alltid hänger med i de 

multimediala svängarna: 

”Vi utbildar ju i alla medier och då är det klart att man som student kanske känna mer att ’jag 

är mer en skrivare’ eller ’jag är mer filmare’. Men vi ger en bred grundutbildning där man ska 

kunna orientera sig och kunna göra bra produktioner i alla medier. […]Man kan tycka att 

statsvetenskapen känns svår. Alla gillar inte tentaformen, och vem gör egentligen det? Vi har 

ju tentor på vissa kurser. […] Jag kan inte själv minnas någon utbildning som jag har gått 

igenom och tyckt att allting hela tiden var precis lika intressant.” 

I intervjuerna framkommer ingenting som skulle tyda på att mer utbildade lärare 

skulle vara bättre än lärare utan samma akademiska erfarenhet. Nya lärare kan få en 

del problem, eventuellt beroende på tafflighet eller osäkerhet. Jan-Olof Gullö säger 

att Södertörns utbildningar över lag har ”väldigt nöjda studenter”.  
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Att studenterna vill ha mer praktik, ”hands-on-journalistik”, hantverkskunnande, 

övningar eller vad vi än väljer att kalla det står helt klart, enligt de intervjuade. 

Högskolornas företrädare, och Anette Forsberg i synnerhet, verkar vilja utbilda 

journalister som ”inte bara vet hur man gör, utan också har en idé om varför man 

gör saker och ting”. Spänningen mellan teori och praktik är tydligast under själva 

utbildningen. I slutet eller efter examen kan studenterna tydligare se behovet av 

samhällsvetenskapen och medievetenskapen. Så här säger Marina Ghersetti vid 

JMG på Göteborgs universitet om de teoretiska delarna av undervisningen: 

”Inte alla studenter värdesätter de här momenten i undervisningen, men däremot så händer 

det rätt ofta när vi träffar dem efteråt, alltså när de har varit ute och jobbat några år, att de 

kommer tillbaka och säger att ’Jag förstod väl inte riktigt då, när jag gick på skolan, hur 

viktiga de här kurserna är, men jag har fått bättre insikt om det efteråt.’. Framför allt gäller ju 

detta kurser som handlar om lagar, etik, regelverk och så vidare.” 

Dessa delar av undervisningen räknar högskolornas företrädare till den praktiska 

delen, färdigheterna: 

• Övningar i att producera exempelvis tv och radio 
• Skriva på ett intresseväckande och korrekt sätt 
• Redaktionsövningar 
• Intervjuteknik 
• Redigering 
• Hur en journalistisk text kan struktureras 
• Skillnad mellan olika journalistiska texter 
• Göra research (övningar) 
 

De delar som de intervjuade räknar till teorin är följande: 

• Hur mediemarknaden/arbetsmarknaden ser ut 
• Mediestrukturen – till exempel hur medierna styrs och hur de finansieras 
• Lagar och regler som omgärdar medierna 
• Etik 
• Demokratiskt och analytiskt perspektiv 
• Statsvetenskap – Hur en kommun fungerar, vilka makthavarna är 
• Hur man får tag på ansvariga makthavare 
• Statistiska analyser 
• Vetenskapsteori 
• Tidigare journalistforskning 
• Uppsatser och liknande 
 

De utbildningsansvariga säger sig sträva mot en utbildning i att presentera den 

”goda journalistiken” på ett sätt som gör att människor kan ta till sig informationen.  

Till exempel säger Jan-Olof Gullö: 
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”Om jag skriver om människor, då kommer det här att bli mycket mer läst. Du ska skriva 

någonting om att pendeltågen inte går. Du kan då skriva en artikel om att växlarna har frusit 

fast och att de fryser vid 22 grader, men om du skriver om människorna, till exempel  ’Agda, 

87 år, skulle till vårdcentralen’ så kanske någon läser artikeln också.” 

Integration ska ske genom att det teoretiska tänkandet ska in i de praktiska 

momenten. Teorin fungerar som en bas för färdigheterna som studenterna 

tillskansar sig. Exempelvis kan det analytiska perspektivet vara framträdande när 

studenterna tillsammans med läraren diskuterar igenom ett radioprogram som 

producerats under en övning, menar de intervjuade. Däremot verkar det finnas en 

skepsis mot vissa sätt att examinera teorin på, framför allt tentamensformen. Jan-

Olof Gullö påpekar också vikten av att teorin går att tillämpa i praktiken. Om 

hantverkskunnande och teori vävs samman så blir helheten större än summan av 

delarna. Problemet med integrationsarbetet är, enligt högskolornas företrädare, att 

stora resurser krävs, bland annat i form av lärartjänster. George Strachal vill arbeta 

mer med att träna upp både studenternas snabbhet och inläsningsförmåga: 

”Det jag önskar är mycket mer personalkrävande. Jag skulle vilja skicka ut studenterna på ett 

jobb på förmiddagen. ’Kom tillbaka på eftermiddagen, genomgång på kvällen!’ Det vore 

idealet. Snabbt som en raket. Jag försöker själv att jobba så med mina egna kurser. Jag kan ha 

kurser i källkritik och skicka ut dem. Sedan snabbt in med materialet. Men det är väldigt 

slitsamt.” 

Flera av de intervjuade skulle vilja ha en fylligare utbildning. De vill ha mer av både 

teori och praktik för att göra utbildningen bättre, trots att de ekonomiska ramarna 

sätter gränser. Anette Forsberg vid Högskolan i Kalmar får avsluta med en stilla 

förhoppning om att den goda journalistiken inte ska gå under när arbetsgivarna 

förväntar sig nya saker av journalisterna: 

”Det vore ju väldigt synd om arbetsgivarna väljer bort dem till förmån för det här lite 

enklare. Men det tror jag inte. Vi tycker ju att våra studenter klarar sig väldigt bra på 

arbetsmarknaden och på sina praktikplatser. Jag hoppas inte det. Jag tror inte det. Jag vill inte 

tro det i alla fall.” 
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6. Diskussion 

6.1. Övergripande analys av intervjuerna 
Anette Forsbergs, Jan-Olof Gullös, George Strachals och Marina Ghersettis 

uppdrag är att göra människor som besitter varierande journalistisk talang till 

journalister med rimliga chanser att klara sig på arbetsmarknaden. Uppdraget får de 

av både stat, högskoleledning, arbetsmarknad och studenter. Dessutom har de 

undervisande lärarna sina egna tankar om hur de vill utforma undervisningen och 

lägga upp kurserna. Det grundläggande syftet med utbildningen är att studenterna 

ska vara så väl förberedda för arbetslivet att de kan få anställning. En klar önskan 

verkar finnas att anpassa sig till näringslivets efterfrågan på arbetskraft, vilket går i 

linje med synsättet att se studenterna som kunder (jämför Ullenius). Det stämmer 

också överens med Norströms tankar om att både högskolans representanter och 

studenterna själva har ansvar för studietidens kvalitet. Studentperspektivet i 

utbildningen verkar vara tydligt. Intervjupersonerna säger själva att de vill anpassa 

sig och sina utbildningar till näringslivets efterfrågan vad gäller journalisternas 

färdigheter, kunskaper och faktiskt också, åtminstone vissa av dem, kvantitet. 

När det gäller hur tillfredsställda studenterna är framträder ingen direkt krisbild av 

de undersökta högskoleutbildningarna. Om studenterna alltså är nöjda och glada –

ungefär så nöjda som axplocket av tidigare studentundersökningar på området gett 

sken av – skulle detta också betyda att de upplever utbildningen som tillräckligt väl 

anpassad till deras förestående yrkesverksamma framtid. Allt skulle då vara frid och 

fröjd, i och med att högskolans ”kunders” behov är tillgodosedda, åtminstone ytligt 

sett. Emellertid är högskolornas uppdragsgivare och finansiär Konungariket 

Sverige, vilket inte enbart omfattar de berörda studenterna, och som i sitt tal om 

högskolemässighet har riktat kritik mot såväl Högskolan i Kalmar som Södertörns 

högskola. Men utvärderingen är i skrivande stund sex år gammal53, och så mycket 

har hänt med de nämnda utbildningarna sedan år 2000 vad gäller Kalmars lärarkår 

respektive Södertörns teknikfixering att diskussionen uppenbart inte är aktuell. Det 

är dock hur som helst strålande att studenterna verkar vara belåtna och, förutsatt att 

högskolornas uppgifter är riktiga, får arbete efter utbildningen. Högskolorna 

befinner sig i en sits där de har att ta hänsyn till både lagstiftning, statliga direktiv, 

den ekonomiska tilldelningen, kundernas/studenternas behov, näringslivets krav 

och det omgivande samhället. I den här situationen, där näringslivets inflytande 

                                                 
53 Högskoleverkets nya utvärdering väntas bli publicerad i januari 2007 
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delvis beroende på att flera regeringars vägval blivit allt större, finns inte mycket 

utrymme för att tänka på utbildningsbehovet när det talas om kvantiteten av de 

utbildade studenterna. Snarare bör antalet studieplatser följa efterfrågan i 

branschen, eftersom högskolorna som ett steg i integrationen med samhället ska 

erbjuda utbildningar som samhället frågar efter. Mycket riktigt verkar 

journalistutbildningarna på högskolenivå också motsvara samhällets/näringslivets 

efterfrågan väl, sett till hur många som i dag får arbete efter studierna. Tilläggas bör 

dock att detta mycket väl kan ha att göra med studenternas egen strävan att 

producera material som erkänns som ”journalistiskt” på en framtida arbetsmarknad. 

Visst kan man ana ett egenintresse hos högskolornas företrädare i att framställa 

studenterna som allt mer kompetenta över tid, men någon form av positiv 

utveckling verkar de utexaminerade faktiskt genomgå. Emellertid kan man mellan 

raderna ana att undervisningen inte når upp till sin rätta nivå på vissa områden. 

Dessa områden skulle i så fall vara olika för de olika högskolorna (till exempel 

verkar de statsvetenskapliga kunskaperna vara något bristfälliga vid Södertörn, 

samtidigt som någon form av inspirerande information om journalisternas uppgift 

kanske skulle kunna göras bättre på JMK). De aktuella, eventuella, områdena, vilka 

de nu är, skulle i högsta grad kunna vara gymnasieskolornas ansvar – men faran 

finns för att undervisningen läggs på en alltför låg nivå. På de här områdena är det i 

så fall därför viktigt att undervisningen skärps, för att tala med Ullenius, så att 

journaliststudenterna efter utbildningen kan producera adekvat material för det 

journalistiska fältet. 

Hur som helst kan en (över-)produktion av journalister, ”på löpande band”, leda till 

inte bara journalistikens förflackning och popularisering, utan faktiskt också 

arbetsbrist, åtminstone på sikt. Häri ligger en stor fara. Högskolemässigheten måste 

bevaras om den förda policyn ska ha något existensberättigande. För att tala i 

marknadstermer: Högskolorna ska erbjuda en mer kvalitativ utbildning, det vill säga 

producera bättre produkter mer anpassade till efterfrågan, än deras ”konkurrenter” 

på folkhögskolor och andra utbildningar. Något som skulle kunna vara effektivt 

mot populariseringen är de intervjuades resonemang om högre medelålder på 

utbildningarna, då äldre studenter ofta både läst och arbetat innan de börjar studera 

journalistik. Högskoleverket verkar vara inne på samma linje. Däremot ges inget 

stöd för verkets synpunkter angående lärarkollegiets tyngd avseende lektors- och 

professorstäthet. 
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Att gå så långt som att säga att folkhögskolor och andra utbildningar utgör en fara 

för den ”goda journalistiken” är däremot vanskligt. Journalisten innehar inte ett 

yrke till vilket endast legitimerade personer har tillträde, och ska inte heller ha det. 

Även om en professionalisering pågår, vilket även högskolornas företrädare märker, 

så säger det fria ordets princip i grundlagen att vem som helst kan verka som 

journalist. Således finns inget skäl att påskynda professionaliseringen, åtminstone 

inte i den riktningen. En utbildning med högskolornas tyngd fyller utan tvekan en 

funktion, men skulle ju enligt andra synsätt till och med kunna vara en fara för den 

”goda journalistiken”. Måhända är högskoleutbildningarnas olika företrädares 

självförtroende befogat, men vi kan inte utesluta möjligheten som Medsger lägger 

fram, att de utexaminerade studenterna just på grund av sin akademiska skolning 

skulle kunna sänka kvaliteten på samhällets journalistik över lag, detta trots att 

studenterna håller sig uppdaterade på arbetsmarknaden. 

Angående att journalistutbildningen lär vara relevant även för lärarstudenter 

etcetera, med andra ord de som kanske inte kommer att konkurrera på det 

journalistiska fältet som Jarlbrink talar om, kommer både studentperspektivet och 

samhällsserviceansvaret med här också, men ur ett helt annat perspektiv. Teorin 

behöver verkligen inte vara fel ute, men Högskoleverket och Högskolelagen 

nämner ingenting om ett sådant här synsätt, och det verkar inte heller som att de 

andra intervjuade utbildarna delar uppfattningen. Kanske måste ändå ett 

utbildningsprogram i journalistik ses som en yrkesutbildning för just journalister i 

första hand. Troligen är detta även ett rådande synsätt hos de studenter som söker 

till journalistprogrammen i stället för att söka fristående kurser i journalistik eller 

medie- och kommunikationsvetenskap. Journaliststudenterna ska utbildas till 

yrkesanpassade journalister. 

För att hålla en hög kvalitet på utbildningen krävs en strävan efter en optimal 

blandning av dess moment, och dit kan det stundtals te sig vara långt. 

– Journalistutbildningen ska ha rätt avvägd balans mellan teori och praktik. Dessa 

ska vara integrerade med varandra. De teoretiska undervisningsområdena måste 

motiveras för studenterna på ett tidigt stadium. Studenterna ska få teoretiska 

kunskaper så att de har inblick i såväl mediebranschen som den akademiska 

världen. 

– Vidare bör medelåldern på journaliststudenterna vara tillräckligt hög för att de ska 

inneha en yrkes- och livserfarenhet som är värdefull i arbetslivet. 
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– Slutligen ska journalisterna också vara följsamma och kunna hänga med i både 

den tekniska utvecklingen och olika tendenser på arbetsmarknaden vad gäller 

exempelvis anställningsformer. 

När dessa olika ingredienser rörs ihop och serveras för arbetsgivarna – det 

omgivande samhället – kommer så mediebranschens utlåtande, det vill säga 

besluten om vilka de faktiskt anställer, att få fälla avgörandet. Där avgörs huruvida 

högskolorna gått efter rätt proportioner i sin mix, samt om de kryddat sina 

utbildningar tillfredsställande eller ej. Här blir det intressant att föra in tankarna om 

att låta studietiden i andra ämnen gå ut över själva journalistikundervisningen. Vi 

berörde detta tidigare och konstaterade att fördelarna med tidigare akademiska 

studier var tydliga. Redan i dag medger högskolorna själva att hantverksdelen av 

yrket inte kräver någon djupare eller längre utbildning. Däremot framhäver de 

vikten av akademiskt tänkande. Diskussionen om teori kontra praktik, som 

Högskoleverket hade tydliga synpunkter om, är värd att beakta. Angående vad 

journalistikens metaforiska kärl (”vessels” som Medsger talar om) ska vara fyllda av, 

är frågan om balansen och integrationen mellan teori och praktik viktig. 

Högskolorna både vill och har krav på sig att utbilda studenterna även i de 

teoretiska delarna. De akademiska kunskaperna, medievetenskapen och så vidare, 

bidrar till högskolemässigheten och särskiljer högskolorna från 

folkhögskoleutbildningar, ABF-kurser och KY-utbildningar. De ger, enligt 

högskolorna, en tyngd åt utbildningen. Men å andra sidan är och förblir de 

praktiska kunskaperna, som favoriseras av studenterna, i själva hantverket minst lika 

viktiga. Samtidigt är det kanske allra viktigaste att de båda huvuddelarna integreras i 

varandra. Att inte förmå presentera den aldrig så goda journalistiken på ett sätt som 

gör att människor vill ta informationen till sig är lönlöst. Precis som de intervjuade 

påpekar så behövs båda delarna. Utmaningen blir således – återigen – att hitta den 

optimala mixen. Studenterna ska både vara framgångsrika på arbetsmarknaden och 

vara medvetna om sitt ansvar som journalister. Förhoppningsvis leder denna tyngre 

utbildning också till arbete. 

Frågan är dock om inte det akademiska tänkandet kan förvärvas i samband med 

andra utbildningar. En logisk konsekvens, dragen till sin ytterlighet, skulle i så fall 

vara att journalistprogrammen är överflödiga, för att inte säga en fara för den goda 

journalistiken, och kan ersättas med exempelvis magisterkurser – kurser som kräver 

tidigare akademisk examen men som ger grundläggande färdigheter i hantverket 

journalistik. De praktiska koncentrerade kurserna skulle kunna hjälpa ”kunderna”, 
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journaliststudenterna, att bli bättre journalister. De får med sig kunskapen om hur 

det journalistiska arbetet – ”studiet av allt annat” – ska utföras, utan att det går ut 

över kunskapen om vad som faktiskt ska studeras genom journalistiken, med andra 

ord vad Medsgers journalistikkärl ska vara fyllda av. Teknikfixering och eventuella 

tendenser att fastna i gamla hjulspår blir lättare att hantera och komma runt med ett 

sådant upplägg. Utbildningarna bygger i nuläget på följsamhet och bevakning av det 

omgivande samhället, vilket har lett till att högskolorna måste följa alla trender i 

landets medier för att ideligen kunna anpassa sina utbildningar till ständigt 

föränderliga krav. Redan nu läggs en börda på journalisterna själva att hålla sina 

kunskaper och färdigheter uppdaterade, eftersom bland annat de tekniska 

färdigheterna mycket väl kan tänkas vara förlegade efter bara ett fåtal år. Visst ska 

studenterna, för att tala med Norström, själva visa intresse och engagemang. 

Emellertid är sättet att tänka och fungera, principerna för publicering i respektive 

medier samt grundläggande färdigheter i utrustningstyp som kommer att vara 

aktuell för den framtid som går att överblicka, nödvändiga kunskaper att tillägna sig 

under en yrkesutbildning. Med andra ord: i stället för att specialisera studenterna i 

en viss bandspelare eller ett visst datorprogram så bör högskolorna utbilda dem i 

principerna för inspelning av ”journalistiskt” ljud respektive det bakomliggande 

tänkandet för den aktuella applikationens tillämpningsområde. Det viktiga skulle 

alltså inte vara att tillhandahålla den senaste program- eller hårdvaran, om vi nu 

resonerar kring de tekniska momenten av den praktiska undervisningen, även om 

modern utrustning verkligen inte är någon nackdel, utan det mest angelägna är att 

studenterna är anpassade till den typ av utrustning som kan tänkas användas. Så här 

arbetar många högskolor redan, vilket är utomordentligt.  

Så långt om syftet med den praktiska undervisningen. Gällande arbetsmarknadens 

”utlåtande” hänger mycket på i vilken mån de teoretiska kunskaperna är attraktiva 

för arbetsgivarna. Vad vi måste ha i åtanke är att långt ifrån alla potentiella 

arbetsgivare producerar journalistik som kräver kunskaper över allmänbildningsnivå 

i statsvetenskap, statistiska analyser, vetenskapsteori och dylikt. En mer individuell 

utbildning, där studenten själv införskaffar sådana kunskaper, om han eller hon 

skulle finna det nödvändigt, skulle alltså vara att föredra. Alternativt skulle ett 

”samhällsjournalistikprogram” eller motsvarande kunna lära ut dessa delar. De 

akademiska kunskaperna kan i den ordinarie journalistutbildningen begränsas till de 

moment som är direkt kopplade till (alla) journalistiska uppgifter, exempelvis 

kunskaper om mediebranschen, arbetsmarknaden, regelverket runt medierna och 

etik. Mitt förslag efter att ha tagit hänsyn till de här faktorerna är att högskolorna 
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i stället för dagens långa utbildningsprogram erbjuder korta, praktiskt inriktade 

utbildningar, vilka i slutet tar upp nyss nämnda teoretiska moment. Dessa 

utbildningar har som behörighetskrav att studenten har avlagt akademisk examen. 

Fördelarna är flera med ett sådant system: 

– Studenterna får lättare arbete. De är följsamma, de kan anamma nya tekniska 

innovationer, de vet hur man söker arbete, de har livserfarenhet och de är, 

beroende på deras egna val, specialiserade och/eller har ett brett kunskapsområde. 

De har helt enkelt det som arbetsmarknaden efterfrågar. 

– Studenterna är mer motiverade. De har inte sökt till journalistutbildningen för att 

det är svårt att komma in där och för att de råkar ha höga betyg, utan för att de har 

en drivkraft och har vetat länge att de vill arbeta med journalistik. 

– Studenterna blir bättre journalister. Förutom att en journalist med drivkraft och 

motivation är en bättre journalist, så är journalisterna kunniga och insatta i både den 

akademiska världen och sitt tidigare examensämne. Dessutom har de ett 

metodologiskt tänkande. 

– Integrationen mellan teori och praktik underlättas. De teoretiska delar som är 

kvar i utbildningen är direkt tillämpbara i de flesta journalistiska arbetsuppgifter och 

kan enkelt implementeras i de praktiska övningarna. Devisen är att teorin ska in i 

praktiken, inte tvärt om. 

– Medelåldern på studenterna höjs. Färre studenter söker direkt efter gymnasiet. 

Ökad livserfarenhet innebär större personlig mognad och ett vidare kontaktnät när 

studierna är avslutade. 

6.2. Slutsats 
De intervjuade är stolta över sina utbildningar. I tankarna runt 

journalistutbildningens uppgift och ansvar finns ett studentperspektiv. Studenterna 

ska vara så väl anpassade till yrkeslivet när studierna är avklarade att de kan få 

anställning. Kvaliteten på utbildningen hänger därför samman med att hitta en 

optimal blandning med avseende på balans/integration mellan teori och praktik, 

tillräckligt hög medelålder samt följsamhet i såväl teknisk utveckling som 

svängningar i arbetsmarknadens krav. 

Detta mål uppfylls redan idag, enligt högskolornas företrädare. Studenterna 

förklaras vara nöjda med sina utbildningar och ha en allmänt ökande kompetens. 

Vad gäller mängden utbildade studenter, vilken ligger som skäl för uppsatsen, är 
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den i sig inget stort problem så länge utbildningarna är högskolemässiga, det vill 

säga tillhandahåller plusvärden i form av akademiska kunskaper i kombination med 

anpassning till arbetsmarknaden. Eventuellt kan denna högskolemässighet 

ifrågasättas i dagens längre utbildningsprogram, vilket i så fall dagens 

journalistutbildningars företrädare inte håller med om. 

6.3. Förslag på fortsatt forskning 
Ett eventuellt behov av strukturell anpassning på ett eller flera plan bör undersökas 

i en mer omfattande undersökning av journalistutbildningarna. Vad denna 

strukturella anpassning ska bestå i är svårt att uttala sig om baserat på fyra 

intervjuer. Kanske har den kortare, mer praktiska utbildningen, med akademisk 

examen som behörighetskrav, fördelar som förtjänar att inte bara lämnas därhän. 

Möjligheten bör inte överges, inte minst med tanke på risken att dagens 

journalistutbildningar kan motverka sitt goda syfte. 

Det skulle vara intressant att undersöka de svenska prisbelönta journalisternas 

studiebakgrund. Om även vinnare av exempelvis Stora journalistpriset är 

underrepresenterade som tidigare journaliststudenter skulle 

journalistutbildningarnas ”status”, eller vad man ska kalla det, minska. I så fall finns 

än större skäl att ifrågasätta dagens utbildningsprogram, eller åtminstone 

utformningen av desamma. En aktuell omfattande undersökning av 

journaliststudenterna skulle måhända också vara på sin plats. Precis som de 

intervjuade påpekar skulle en sådan studie ge en mer rättvis bild av hur studenterna 

upplever sina utbildningar, vilket kan bidra till att forma högskoleutbildningarna 

och tillföra nya rön i högskolepedagogiken. Om utbildningarna finns till för 

studenternas skull, vill säga.
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

1. Journalistutbildningens uppgift och ansvar 
Vad ser du som er institutions främsta uppgift? 

Hur stort ansvar har din institution för att studenterna är anpassade till arbetsmarknaden? 

Hur arbetar du för att få dina studenter att klara kraven som arbetsmarknaden ställer? 

Märker du något av att studenterna ställer krav på sin utbildning? 

 

2. Vad studenterna bör kunna 
Hur väl kommer de journalister som går ut från din utbildning att klara sig i arbetslivet? 

Är studenterna som går ut i dag bättre eller sämre än de som gick ut för tio år sedan? 

Vilka kvaliteter är det främst som har ökat de senaste åren? 

Vilka färdigheter saknar dagens färdigutbildade journalister, jämfört med dem som gick ut för tio år sedan? 

 

3. Bedömning av studenternas attityd till sin utbildning 
Vilka kommentarer får du från studenterna angående deras utbildning? 

Vad anser du är viktigast att studenterna får lära sig: praktik/teori? 

Verkar dina studenter nöjda med kvaliteten på sin utbildning? 

Vad säger studenterna om avvägningen praktik/teori? 
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Arbetslöshetsrapport gällande journalister oktober/november 2006 
 

Förslag till beslut 
 
att   godkänna rapporten  
 
 

Arbetslöshetsläget för journalister oktober/november 2006 
 
Nedan följer siffror gällande antalet inskrivna journalister vid månadsskiftet oktober/november 2006 på 
Arbetsförmedlingen Kultur, totalt i landet samt enbart Stockholm (Östra regionen vilket även innefattar 
Gotland samt Stockholms län samt närliggande orter). Jämförande siffror inom parantes gäller för början 
av september i år samt slutet av augusti i fjol. 
 
Inskrivna totalt 
Hela landet    Stockholm 
2040 (2031 2047)    670 (675 695)  
 
Helt i avsaknad av arbete. 
Hela landet    Stockholm 
474 (588 726)      173 (194 286)  
 
Deltidsanställda och timanställda som vill ha ökad arbetstid 
Hela landet    Stockholm 
586 (526 558)   170 (156 159) 
 
Tillfällig anställning som varar högst 3 månader (vilket oftast menas korta vikariat) 
Hela landet    Stockholm 
241      93 
 
 
 


