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ABSTRACT 
Södertörns högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik 
C-uppsats 15 hp, Journalistik och multimedia, Höstterminen 2009 
Författare: Stefan Fransson och Marcus Strömberg 

 

Vi har genom en kvantitativ studie undersökt vad journaliststudenter som nyss påbörjat samt 
är på väg att avsluta sin utbildning på utbildningsprogrammen Journalistik och multimedia 
samt Journalistik med samhällsstudier vid Södertörns högskola har för inställning till 
journalistyrket, dess etik och ideal, samt hur de ser på nyhetsvärdering. Denna studie har 
genomförts i fyra olika klasser under hösten 2009, där sammanlagt 89 enkätsvar ligger till 
grund för uppsatsen. 

Vår teoretiska utgångspunkt har varit teorier kring socialiseringsprocessen som sker under en 
utbildning, och om detta är ett resultat av utbildningens del i en professionaliseringsprocess av 
journalistyrket. 

Resultatet visar att utbildningen påverkar studenterna i en riktning som gör att de står närmare 
yrkesverksamma journalister i åsikter och inställning till yrket, samt att de har en mer 
nyanserad uppfattning om vad som förväntas av dem i yrkeslivet. 

Våra slutsatser är att studenternas syn på yrket och sin framtida yrkesroll förändras till att vara 
mer verklighetsanpassad. Studenternas etiska ställningstaganden är mer förenliga med de 
normer som lärs ut inom utbildningen. Däremot påverkas inte studenternas ideal genom 
utbildningen, men dessa är troligtvis starka redan innan påbörjade studier. Vad gäller 
nyhetsvärdering är även denna mer verklighetsanknuten. Sammantaget är dessa förändringar 
resultatet av utbildningens socialiseringsprocess, där föreläsningar, kurslitteratur, seminarier, 
lärarnas värderingar och klassens sammansättning alla är påverkande faktorer. 

 

Nyckelord: journalistutbildning, professionalisering, socialisering, journalistroll, ideal, etik, 
nyhetsvärdering 
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1. Inledning 
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen ska med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning studera första- och 

sistaårsstudenters, vid JMM- och JMS-linjerna, syn på journalistyrket och om den 

ändras genom utbildningen. 

Syftet är att undersöka hur socialiseringsprocessen inom JMM, Journalistik- och 

multimediaprogrammet, samt JMS, Journalistik med samhällsstudier vid Södertörns 

högskola påverkar elevernas inställningar till journalistyrket inom områdena etik, ideal, 

nyhetsvärdering samt om yrket i allmänhet.  

Uppsatsen utgår från dessa frågeställningar: 

• Hur ser första- respektive sistaårsstudenter på sin roll inom journalistyrket? 

• Hur förhåller sig första- respektive sistaårsstudenter till etiska aspekter och 

journalistiska ideal? 

• Hur ser första- respektive sistaårsstudenters syn på nyhetsvärdering ut? 

• På vilket sätt påverkas socialiseringsprocessen på JMM och JMS av att dessa är 

professionsutbildningar? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med bakgrundsinformation om JMM- och JMS-programmen vid 

Södertörns högskola. Sedan följer fakta om journalistyrket i allmänhet, etik, ideal och 

nyhetsvärdering i yrkeslivet och under utbildningstid. Därefter presenteras uppsatsens 

teoretiska ram samt tidigare forskning inom området. I följande kapitel presenterar vi de 

metoder och urval som legat till grund för arbetet bakom uppsatsen. Efter detta 

redovisas resultaten av enkätundersökningarna, samt vår analys. Uppsatsen avslutas 

med våra slutsatser samt förslag på vidare forskning. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras journalistutbildningarna på Södertörns högskola, samt hur 

ideal, etik och nyhetsvärdering ser ut inom journalistyrket i dag. 

 

2.1 Journalistik vid Södertörns högkola 

2.1.1 Journalistik och multimedia, JMM 

Södertörns högskola erbjuder tre utbildningar som är inriktade mot journalistik. Dessa 

tre är i tur och ordning Journalistik med samhällsstudier (JMS), Journalistik, människa 

och miljö (JOM) samt Journalistik och multimedia (JMM). JMM särskiljer sig från de 

övriga två på så sätt att utbildningen innefattar kurser i medieteknik och 

mediegestaltning som ger kunskaper om interaktiv och multimedial informationsteknik 

och de förutsättningar som gäller för journalistikens berättarformer i nya medier. 

Dessutom lär sig studenterna journalistiska arbetsmetoder, nyhetsvärdering, källkritik, 

medierätt och etik. Tre års studier mynnar ut i en filosofie kandidatexamen med 

huvudområdet journalistik. 

I utbildningskatalogen för 2009/10 står att läsa att kurserna på JMM i hög grad bygger 

på praktiska övningar i form av redaktionellt arbete. Efter utbildningen ska man som 

elev vara väl förberedd för journalistisk yrkesverksamhet. Man ska kunna följa och 

värdera medieutvecklingen kritiskt och samtidigt ha de verktyg och färdigheter som 

krävs för att utveckla journalistiken. 1

Mellan åren 2007 och 2009 (uppsatsens undersökningsperiod) har utbildningen delvis 

bytt skepnad. Kurser har bytt upplägg och följd under årens gång. Den största 

förändringen ligger dock i vilka metoder och möjligheter som en journalist i dag har 

inom det multimediala området. Sett till de journalistiska kurserna som bland annat 

behandlar etik, historia och reportage, så har de inte förändrats nämnvärt.  

 

 

 

                                                           
1 Utbildningskatalogen för Södertörns högskola läsåret 2009, s. 61 
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2.1.2 Journalistik och samhällsstudier, JMS 

På utbildningen Journalistik med samhällsstudier får studenterna kombinera 

journalistikstudierna med en akademisk specialisering. Fokus ligger vid att använda sina 

förvärvade journalistkunskaper i någon av de fyra inriktningarna Etnologi, Historia, 

Idéhistoria eller Religionsvetenskap. Av utbildningskatalogens text framgår att 

kombinationen journalistik och specialisering ger studenterna följande möjligheter: ”Till 

exempel kan frågor om etnicitet, genus eller nationalism liksom mediernas roll för vår 

omvärldsuppfattning belysas ur såväl ett teoretiskt som ett yrkesmässigt perspektiv. 

Studenterna får verktyg att tolka och skildra den alltmer komplexa 

samhällsutvecklingen.” 2

2.2 Yrket journalist 

 De kurser som rör etik, yrkeshistoria, reportage och 

journalistiska ideal är gemensamma eller likvärdiga de kurser som ges på JMM-

programmet. 

 

Att undersöka något som rör begreppet ”journalist” innebär en del svårigheter redan vid 

definitionsstadiet. För att bli journalist krävs ingen speciell utbildning, ingen 

legitimering, journalister har inget speciellt kunskapsmonopol och de etiska reglerna är 

frivilliga. Kort sagt så är journalist ingen profession enligt klassisk definition, mer om 

detta beskrivs i den teoretiska ramen. 3 Forskning visar på att vad som är, eller vad som 

anses vara journalistiska arbetsuppgifter har ändrats genom 1900-talet och framför allt i 

slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Dagens journalister förväntas arbeta med 

mer än bara ”journalistiskt” arbete och sätta sig in i hela produceringsprocessen som 

kan inkludera informationssamling, fotografi, redigering, layout med flera områden.4 

Där det tidigare söktes tjänster såsom reporter eller journalist så erbjuds istället arbete 

som webbredaktör och projektledare.5 Insamling och värdering av fakta som förr var 

huvudarbetsuppgifter för en journalist är i dag för många bara en liten del av 

arbetsprocessen. 6

                                                           
2 Utbildningskatalogen för Södertörns högskola läsåret 2009/2010 2009, s. 58 

 Fler och fler journalister får jobb i storstäder istället för på 

landsbygden, även om landsortspressen fortfarande är den vanligaste arbetsplatsen för 

3 Nygren 2008b, s. 19 
4 Nygren 2008b, s. 33-34 
5 Nygren 2008b, s. 47 
6 Nygren 2008b, s. 35 
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journalister så minskar dess omfång. Det blir vanligare med vikariat istället för fast 

anställning och etermedierna tar större del av nyanställningarna samtidigt som 

dagspressen minskar.7

 

2.3 Etik 

 

I Sveriges grundlag står det att läsa att vi har tryckfrihet och yttrandefrihet, något som 

innebär att media har stor frihet att trycka eller sända vad de önskar. Denna frihet är 

dock ständigt under hot att inskränkas och för varje etiskt övertramp som sker så ökar 

risken för begränsningar. För att förhindra dessa övertramp så får studerande vid 

journalistlinjerna undervisning i journalistisk etik. 

Dessutom tillämpar svensk media ett självsanerande system där etiska regler och 

riktlinjer finns för att undvika att begränsningar görs genom lagstiftning. Pressens 

samarbetsnämnd har en uppsättning riktlinjer som kallas Spelregler för press, radio och 

tv. Dessa regler förbinder sig alla medlemmar i Journalistförbundet att följa och beakta. 

Tidigare forskning tyder även på att yrkesverksamma journalister med 

journalistutbildning från i alla fall JMM-programmet som inte är medlemmar i 

journalistförbundet i regel följer dessa riktlinjer och enskilda arbetsplatser har ofta 

utrymme för att yrkesutövarna samtalar kring etiska dilemman.8

Visserligen har journalisterna de pressetiska reglerna att följa. Den svenska 

journalistkåren (red Kent Asp) visar på att de etiska idealen och praxis inom området 

förändras kontinuerligt. Något som tros fortsätta på liknande sätt i framtiden. 

Tolkningen av de pressetiska reglerna är något som växer fram och förändras genom ett 

socialt samspel mellan medier och publiken. Den skiljer sig inte bara genom tid utan 

också mellan olika publikationer. Publiken ser till exempel annorlunda på etiken när det 

kommer till morgontidningar jämfört med kvällstidningar. De senaste 20 åren har gått 

mot en mer öppen rapportering där medierna oftare publicerar namn på brottslingar, 

brottsoffer eller olycksoffer.

 

9

                                                           
7 Asp 2007, s. 65-66 

 

8 Emborg & Halling 2008, s. 33-34 
9 Asp 2007, s. 94 
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På journalistutbildningen vid Södertörns högskola så strävar lärarna efter att undervisa i 

linje med de pressetiska reglerna. Etiken är inget som lärs ut endast vid ett tillfälle utan 

genomsyrar hela utbildningen. Problem med etikfrågor i praktisk användning tas upp i 

gruppdiskussioner och man behandlar fall där studenter inte följt de pressetiska reglerna, 

samt vilka konsekvenser det kan få i ett arbetslivsläge både för journalisten och de som 

figurerar i det journalistiska arbetet. Utbildningen bygger på att följa medierätt och de 

pressetiska reglerna.10

Journalistikens huvudideal kan anses vara att ”informera allmänheten” och ”granska 

överheten”.

 

 

2.4 Ideal 

11 Granskningsidealet innebär främst att journalisten objektivt och opartiskt 

ska informera och granska. I tidigare forskning där man undersöker huruvida 

yrket ”journalist” är en profession eller inte så utgår man ofta ifrån frågan om 

journalisterna enas av granskningsidealet.12   Oavsett om man som journaliststudent blir 

del av en profession eller inte så formar de relativt likartade utbildningarna studenterna. 

Tidigare forskning tyder på att utbildningarna påverkar studenternas åsikter när det 

gäller granskning av makthavare och att journaliststudenter har en relativt enhetlig syn 

på nyhetsvärdering. 13 Statistiken tyder också på att de som utbildats vid landets 

journalistutbildningar ser mer positivt på granskningsidealet än de som jobbar som 

journalister, men som inte genomgått journalistutbildning.14

Lärarna som undervisar i journalistik på Södertörns högskola kan sägas följa klassiska 

ideal och vara mer gammalmodiga än journalistkåren generellt i dag. De står enligt både 

Cecilia Aare och Jan Örnéus (kursansvariga för A- respektive B-kurserna i journalistik) 

för granskningsidealet och att nyheter ska vara sanna och relevanta för allmänheten. 

Cecilia Aare som är kursansvarig för de journalistkurser som ges andra året inom både 

JMM- och JMS-utbildningen ser i stort sett att journalister arbetar i allmänhetens tjänst. 

Hon tror att lärarna ser sig själva som föredömen för eleverna och tror att lärarnas 

  

                                                           
10 Cecilia Aare och Jan Örnéus, intervju den 4 november 2009. 
11 Asp 2007, s. 244 
12 Wahl-Jorgensen & Hanitzsch 2009, s. 92 
13 Nygren 2008b, s. 55 
14 Asp 2007, s. 82 
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normer och ideal överförs till studenterna.15

Vad en nyhet är kan verka lätt att beskriva vid en första anblick, men är egentligen 

något som många har svårt att riktigt ringa in. En enkel definition på nyheter är att de är 

det som tidningar trycker på nyhetsplats och vad radio och tv sänder i sina 

nyhetsprogram. 

  

 

2.5 Nyhetsvärdering 

16 Problemet är att en nyhet är flyktig och att det som är en nyhet för 

någon kanske inte är en nyhet för någon annan. För journalister handlar det ofta om att 

följa sin instinkt, snarare än att de går efter en förutbestämd definition. Journalisten Erik 

Fichtelius uttrycker det så här: ”Nyheter är något en erfaren nyhetsjournalist känner på 

sig är en nyhet. Vi använder magen snarare än huvudet när vi ska bedöma nyheter.”17

Det finns två nycklar i Fichtelius citat. Dels rör det sig om att ha en känsla för nyheter, 

dels underlättar det att hitta känslan genom erfarenhet. Det handlar om erfarenhet som 

grundläggs, om inte förr, så redan tidigt under journalistutbildningarna. På JMM- och 

JMS-programmen så ingår nyhetsvärdering redan i första kursmomentet ”Introduktion 

till journalistik”, med både övningsuppgifter och inläsning av forskning och teorier av 

Fichtelius och Hvitfelt.

 

18

Nyhetsvärdering handlar även det om känsla och erfarenhet. Bland de som tidigare 

forskat i ämnet finns medieforskaren Håkan Hvitfelt som gjort en undersökning kring 

vilka nyheter som hamnar på tidningars förstasidor, där han undersökte sex svenska 

tidningar. Hvitfelt beskriver nyhetsvärdering som en omformningsprocess där delar av 

skeendet i verkligheten anpassas till nyhetsmedierna och där en rad olika faktorer spelar 

in i kedjan från händelse till färdig nyhet. 

 

19

                                                           
15 Cecilia Aare och Jan Örnéus, intervju den 4 november 2009. 

 Dessa faktorer rör bland annat sociala och 

politiska system, mediernas egenskaper och mediernas publik. Hvitfelts studie av 

tidningarnas framsidor ledde fram till en formel som påvisar nyhetsvärdering. Formeln 

lyder som följer: 

16 Hvitfelt 1985, s. 7 
17 Fichtelius 2008, s. 16 
18 Schema för ”Introduktion till journalistik”, version 7 2009. 
19 Hvitfelt 1985, s. 20 
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Sannolikheten för att en nyhetsartikel ska produceras, publiceras och placeras på 
första sidan och där bli huvudartikel ökar ju mer den behandlar 
 
1. Politik, ekonomi, samt brott och olyckor 
2. och om det är kort geografiskt och kulturellt avstånd till 
3. händelser och förhållanden 
4. som är sensationella och överraskande 
5. handlar om enskilda elitpersoner 
6. och beskrivs tillräckligt enkelt 
7. men är viktiga och relevanta, 
8. utspelas under en kort tid men som del av ett tema, 
9. har negativa inslag 
10. och har elitperson som källor 20

 

 

  

                                                           
20 Hvitfelt 1985, s. 18 
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3. Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas uppsatsens teoretiska bakgrund. Där är professionalisering och 

socialisering grundläggande begrepp och i denna del presenteras teorier kring den 

journalistiska professionaliseringsprocessen, samt om socialiseringsprocessen i 

allmänhet och inom utbildningar i synnerhet. Professionaliseringsprocessen rör 

förändringen av yrket och utbildningen och dess utformning är en del av processen. 

Socialiseringen sker på individnivå och är en process där individer formas för att passa 

in i den sociala plats de befinner sig på. Slutligen finns en punkt som tar upp tidigare 

forskning och andra uppsatser som tangerar uppsatsens ämne. 

 

3.1 Professionalisering 

Professionalisering är ett begrepp som används inom forskningen för att beskriva 

en ”process som leder till att en yrkesgrupp tillägnar sig de kännetecken och den 

kompetens som är utmärkande för en profession, ofta genom att kombinera 

yrkesverksamhet med lång högskoleutbildning och forskning. Leder ofta till 

legitimation och yrkesgruppens monopol på yrket.” 21

3.1.1 Vad är en profession 

 

 

 

I allmänna ordalag sätts ofta likhetstecken mellan yrke och profession. Men sett ur ett 

strikt samhällsvetenskaplig perspektiv innebär definitionen av en profession ett ”yrke 

vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad”. 22

Själva professionsbegreppet är något som det också har forskats mycket kring inom 

sociologin. Inga Hellberg, professor i sociologi, definierar profession på följande sätt: 

 

Det finns med andra ord en viktig distinktion att göra här och vanligen illustreras denna 

distinktion genom att peka på de klassiska professionerna som läkare, jurist och präst. 

Dessa är yrken vilka uppfyller de kriterier som professionsforskningen framhåller som 

avgörande för att kunna kallas professioner.  

                                                           
21 http://www.ne.se/kort/professionalisering  2009-09-30 
22 http://www.ne.se/kort/profession 2009-10-01 
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”professioner är yrkesgrupper som klart avgränsat eller monopoliserat positioner på 

arbetsmarknaden på basen av ett kunskapsmonopol.”23

Här framgår några av de grundkriterier som de flesta forskare är överens om är 

nödvändiga för att definiera en profession. För det första handlar det om att det måste 

finnas ett så kallat kunskapsmonopol – att yrkesutövarna förfogar över kunskaper som 

allmänheten i regel inte gör. Därtill krävs en hög grad av autonomi, där yrkesutövarna 

självständigt kan utföra sitt arbete. Dessutom ska yrkesutövarna ha en egen 

yrkesförening eller legitimering, och ett tillhörande etiskt regelverk. Det krävs också att 

gruppen är homogen när det gäller arbetsuppgifternas natur, det vill säga att 

professionens alla utövare utför ett liknande arbete. Det som håller ihop dessa punkter är 

utbildningen. 

 

24Utöver detta finns en ytterligare dimension som förstärker bilden av en 

profession. Lars-Åke Engblom, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, 

kallar det för kallelse, medieforskaren Gunnar Nygren talar om altruism. Helt enkelt 

handlar det om att ha ett högre mål med arbetet. 25

Tittar man på de kriterier som ställs upp för att ett yrke ska vara en profession, så finns 

det saker som tydligt visar att journalistyrket har rört sig mot att bli en profession under 

1900-talet. Redan 1874 bildades Publicistklubben och 1901 var Svenska 

Journalistföreningen ett faktum. 

 

 

3.1.2 Journalistyrket som profession 

26

Tillkommandet av en journalistutbildning, och utökningen av densamma, är också en 

stark indikation på att en professionalisering ägt rum. Journalistutbildningens betydelse 

för professionaliseringen inom journalistyrket är stor och kan till och med kallas den 

viktigaste komponenten. Journalistutbildningarna innebär att blivande journalister kan 

tillskansa sig kunskap som är reserverad för yrkeskåren. Här inhämtas den information 

 I och med bildandet fick man en organisation som 

samlar journalister. Medlemskap erhålls endast till dessa som kan uppvisa att man 

utövat någon form av journalistisk yrkesutövning. Därtill förbinder medlemmar sig att 

följa de etiska regler som förbundet beslutat om.  

                                                           
23 Lindblom Hulthén 2001, s. 259 
24 Asp 2007, s. 240-241, Lindblom Hulthén 2001, s. 259, Nygren 2008b, s. 13 och 17-19, Petersson 2006, s. 23  
25 Nygren 2008b, s. 18, Lindblom Hulthén 2001, s. 260 
26 Lindblom Hulthén 2001, s. 258 
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som ligger till grund för det kunskapsmonopol som är av vikt för ett yrke. 

Journalistutbildningen har också inneburit att de som söker sig till yrket är en mer 

homogen grupp. 27 Äldre journalister har ofta ingen akademisk utbildning, medan de 

unga som börjar arbeta med journalistik i dag ofta har gått på högskola eller 

folkhögskola. 28 Något som talar emot journalistyrket som profession är avsaknaden av 

legitimering. Ifall journalistutbildningen ledde till en legitimering, och denna 

legitimering var ett krav för att få verka som journalist så skulle de flesta definitionerna 

av profession enligt samhällsvetenskaperna vara uppfyllda. Dock så skulle en 

legitimering för att få sin röst hörd i media strida mot vårt lands fria åsiktsbildning och 

yttrandefrihet, och verkar därför inte troligt.29

Sammantaget finns det mycket som tyder på att journalistyrket har undergått en 

professionalisering under stora delar av 1900-talet. Men under slutet av århundradet och 

början av 2000-talet har det uppkommit tecken som pekar på att processen avtagit. Det 

finns flera orsaker till detta. Bland annat har kunskapsmonopolet försvagats en aning 

och det finns fortfarande goda möjligheter att utöva journalistyrket utan att man 

genomgått en utbildning. Mycket handlar också om teknikutvecklingen och de 

möjligheter som följt i dess kölvatten. I dag kan var och en använda internet för att söka 

och publicera information. 

 

30

I ljuset av detta, och med tanke på avsaknaden av legitimering av journalister kan man 

beteckna journalistyrket som en semiprofession. Detta eftersom journalist är ett yrke 

som bara delvis uppfyller de kriterier som definierar en profession.  

  

 

3.1.3 Professionsutbildning 

Professionsutbildning kan definieras som en etablerad utbildning som leder fram till att 

ett yrke kan utövas. 31

                                                           
27 Lindblom Hulthén 2001, s. 264-265 

 Utbildningen är därmed bunden till ett enskilt yrkesområde. Att 

en utbildning är eller benämns som professionsutbildning innebär i sig inte att 

utbildningen leder till ett yrke som är en profession, men det anses vara en viktig 

28 Asp 2007, s. 82 
29 Asp 2007, s. 239 
30 Nygren 2008b, s. 15 
31 Croona 2003, s. 9 
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komponent i yrkets professionaliseringsprocess.32  En professionsutbildning ges, till 

skillnad från en yrkesutbildning, i allmänhet genom högskolestudier33, och har därmed 

inte bara praktisk undervisning utan också undervisning av teoretisk art. Med en 

professionsutbildning följer oundvikligen att en ideologi kring yrket lärs ut. 34  Inom 

journalistutbildningarna JMM och JMS på Södertörns högskola råder ett 

granskningsideal där ideologin kretsar kring inställningen att man som journalist arbetar 

för allmänhetens bästa. 35

Socialisering är den process där en individ inskaffar kunskaper och färdigheter genom 

att studera och följa andra personers beteendemönster, värderingar och normer. 

 

 

3.2 Socialisering 

36 Vi 

människor ändras och påverkas genom hela vårt liv av värderingar, attityder, beteenden 

och kunskaper som vi får från andra individer och grupper i samhället.37 Socialisering är 

inte något som matas in i en passiv individ. Visserligen styrs vi undermedvetet av 

externa faktorer, men individen försöker samtidigt aktivt tillägna sig verkligheten och 

strävar efter att förändra den efter sina behov. En individ tar till sig en grupps 

värderingar och normer, men samtidigt försöker individen överföra sina egna 

värderingar och normer på gruppen.38 Socialiseringsprocessen innebär att 

individen ”anpassar sig till övriga av samhället, samtidigt som han eller hon försöker 

behärska sina egna livsbetingelser.”39

Socialiseringsprocessen anses bestå av två faser. Den primära socialiseringen syftar på 

barns utveckling i de första åren i livet och den sekundära socialiseringen, då en individ 

lär sig speciella färdigheter för att passa med samhällets normer och målsättningar.

 

40 

Denna socialisering är framförallt styrd av utbildningssystemet i samhället.41

                                                           
32 Lindblom Hulthén 2001, s. 264 

 De olika 

institutioner som påverkar en individs socialisering kallas för socialisationsagenter. Det 

33 http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/sveengordbok/termer/p/professionsutbildning.4.7852b29111e5fd61e597ffe537.html 2009-
11-12 
34 Emborg & Halling 2008, s. 11 
35 Cecilia Aare och Jan Örnéus, intervju den 4 november 2009. 
36 Giddens 2003, s. 161 
37 Angelöw & Jonsson 1990, s. 78 
38 Angelöw & Jonsson 1990, s. 79 
39 Brørup, Haue & Thomsen 1997, s. 167 
40 Giddens 2003, s. 161 
41 Giddens 2003, s. 161 
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kan handa om föräldrar, släkt, skolor, arbetsplatser med mera. Varje socialisationsagent 

har sina egna normer och ideal som mer eller mindre är associerade till samhället i 

övrigt. En socialisationsagent är kort sagt grupper eller sociala sammanhang där 

socialisationsprocessen äger rum.42

Ett utbildningscentrum är en viktig agent i en individs socialiseringsprocess. Detta för 

att individen tvingas till att läsa ämnen och följa speciella regler som bestäms av 

institutionen, samt anpassa sig efter en annan grupp människor som läser samma sak.

 

 

3.2.1 Socialisering i vuxenlivet - skola och yrkesliv 

43 

Dessutom krävs det vid ett utbildningscentrum att eleverna presterar vissa resultat. 

Oftast kan eleverna inte lära sig allt som finns inom de ämnen de valt att läsa. Först och 

främst har lärare och utbildningsansvariga redan lagt en kursplan där de valt ut vad som 

anses vara viktigast, men fortsättningsvis så försöker eleverna även aktivt att ta reda på 

vad enskilda lärare anser vara viktigast. Det för att veta vad de ska koncentrera sig på att 

lära sig inför prov och examen istället för att ”lära sig allt”.  Elever väljer inte det de 

själva anser vara viktigt för sin framtida yrkesutövning. Snarare ser de till att lära sig det 

som krävs för att klara utbildningen oavsett vad de tror är nödvändigt för framtiden. 44

Journalistikforskaren Jenny Wiik omnämner journalistutbildningar som ”starkt 

socialiserande miljöer där yrkesidealen framhålls för alla blivande journalister” i Den 

svenska journalistkåren. Undersökningen visar att 84 procent av de som har akademisk 

journalistutbildning instämmer med granskningsidealet, medan endast 76 procent av de 

utan utbildning instämmer.

 

45

Genom att följa en kursplan så påverkas man oundvikligen till viss del till att följa de 

normer som utbildningen bygger på. Inom journalistutbildningarna på Södertörns 

högskola så omfattar kursplanen mer eller mindre fasta inställningar kring journalistisk 

etik, ideal och nyhetsvärdering. Inom dessa ämnen finns flertalet föreläsningar och 

gruppdiskussioner och arbetsuppgifter, de baseras på den litteratur som valts i förväg av 

lärarna. Kurserna avslutas ofta med en kunskapstentamen.  

 

                                                           
42 Giddens 2003, s. 164 
43 Giddens 2003, s. 166 
44 Angelöw & Jonsson 1990, s. 87 
45 Asp 2007, s. 82 
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En hel del kurslitteratur tar även upp hur journalistyrket ändrats över tid och ser ut den 

närmaste framtiden. Exempelvis Yrke på glid och På väg mot medievärden 2020 av 

Gunnar Nygren. Även dessa böcker är exempel där inläsning av fakta som presenteras i 

böckerna prövas genom tentamen. 

 

3.3 Tidigare forskning 

 
Här presenteras tidigare forskning som tangerar uppsatsens ämne. Dels rör det sig om 

boken Den svenska journalistkåren som behandlar flertalet enkätundersökningar bland 

journalister, vars resultat vi jämför våra egna med. Dels två uppsatser som behandlar 

journalistutbildningar utifrån ett liknande perspektiv. 

 

3.3.1 Den svenska journalistkåren 

Den svenska journalistkåren bygger på fem undersökningar som genomförts bland 

svenska journalister. Den första 1989 och den senaste 2005. Studien går ut på att 

kartlägga svenska journalisters bakgrund, syn på yrket, sin egen och andras roll i media, 

och därefter jämföra hur dessa faktorer och framför allt yrkesrollen förändrats inom den 

svenska journalistkåren över tid. 

Resultaten visar att journalistyrket är ett yrke i konstant förändring. Av de 

arbetsuppgifter som var vanligast vid tillfället för den första undersökningen så är det 

framför allt samhällsgranskande uppgifter som fortfarande är vanligast. Dessa uppgifter 

blir till och med vanligare. Däremot minskar arbetsuppgifter som rör allmänna och 

blandade områden. Studien visar att den svenska journalistkåren för tillfället rör sig mer 

och mer mot en specialisering av yrkesrollen.46

Samtidigt som arbetsuppgifterna rör sig mot en specialisering så krävs det mer och mer 

multikompetens från journalisternas sida.

 

47

                                                           
46 Asp 2007, s. 59 

 Det är inte bara arbetsuppgifterna som 

ändras, även arbetsplats/arbetsgivare har genomgått förändringar sedan 1989. Då var 

dagspressen den överlägset vanligaste arbetsplatsen. Visserligen kvarstår denna som den 

vanligaste arbetsplatsen för journalister även vid undersökningen 2005, men andelen 

47 Asp 2007, s. 67 
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journalister som arbetar där har minskat kraftigt. Istället är det framförallt etermedierna 

som tar upp allt större del av arbetsplatserna. 48

Gällande nyhetsvärdering kommer undersökningen fram till att yngre, nyutbildade 

journalister inte har samma syn på nyhetsvärdering som äldre journalister. De yngre 

journalisterna intar ett mer mediekritiskt synsätt på nyhetsvärdering. Enligt Den svenska 

journalistkåren är det synsättet något de yngre journalisterna bär med sig från 

journalistutbildningarna där denna inställning framförs i läroböcker.

 

49

När det gäller granskningsidealet kommer undersökningen fram till att journalister med 

journalistutbildning sätter större vikt vid granskningsidealet än journalister utan 

utbildning.

 

50

Undersökningen visar att journalisternas acceptans för namnpublicering när det gäller 

offentliga personer som företagsledare och politiker ökat markant sedan 1989. Däremot 

tenderar åsikterna kring namnpublicering på olycksoffer eller vanliga människor som är 

brottsmisstänkta eller dömda, att bli mer restriktiva. Dessa frågor ställdes även till 

allmänheten, vars åsikt skilde sig starkt från journalisterna.

 Idealen är även starkare bland yngre journalister som mer nyligen 

genomgått sin utbildning. Detta antas bero på att utbildningen är en så kraftigt 

socialiserande miljö där studenterna får med sig ideal och åsikter som en del av 

professionsutbildningen.  

51 Mellan 1989 och 1999 

tyckte 3-4 gånger fler av allmänheten att det var rätt att publicera namn på 

mordmisstänkta eller misstänkta för narkotikabrott (2005 fanns inte motsvarande 

undersökning bland allmänheten).52

 

 

3.3.2 Morgondagens journalister – en studie av journaliststudenters bakgrund och 

ideal 

”Morgondagens journalister” är en uppsats skriven vid JMM-programmet på Södertörns 

högskola. Syftet med ”Morgondagens journalister” är att ”undersöka nyblivna 

                                                           
48 Asp 2007, s. 58 
49 Asp 2007, s. 105 
50 Asp 2007, s. 86 
51 Asp 2007, s. 95 
52 Asp 2007, s. 91-92 
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journaliststudenters bakgrund, ideal och syn på mediebranschen, och jämföra detta med 

yrkesverksamma journalisters bakgrund, ideal och syn på mediebranschen i den mån det 

går. Detta för att se om, och i så fall hur, de olika grupperna skiljer sig åt.”53  Resultatet 

visar att få av journaliststudenterna hade valt yrket för att arbeta med det som anses vara 

journalistiska ideal, så som att granska makten och förklara komplicerade händelser på 

ett förenklat sätt, även om en majoritet av de svarande instämde i att detta var viktiga 

uppgifter. Författarna drar slutsatsen att dessa ideal är något som studenterna lär sig på 

utbildningen, och som studenterna snabbt lär sig betrakta som viktiga, men som inte 

påverkar varför studenterna från början valt yrket.54  Journaliststudenterna visar sig 

även hålla hårdare på idealen än vad journalistkåren gör. 60 procent av studenterna 

anser att en journalist ska vara en neutral rapportör av vad som sker, men endast 33 

procent av kåren instämmer.55 Författarna tror att detta kan bero på att de 

yrkesverksamma journalisterna fått en mer realistisk syn på hur hårt man kan se på 

idealen.56

Vidare vill de ha arbetsuppgifter som inte är de mest tillgängliga. Studenterna vill 

helst ”bevaka kultur, politik/samhälle, nöje eller utrikes på de traditionella 

arbetsplatserna med hög status (SVT, SR, morgontidningar)”.

 

57

Denna uppsats, som bygger på kvalitativa intervjuer med före detta JMM-studenter, tar 

upp relationen mellan JMM-utbildningen och journalistyrket. Uppsatsen tar bland annat 

upp vilka föreställningar intervjupersonerna hade om journalistyrket medan de var 

studenter jämfört med vad de tänker nu som yrkesaktiva och hur de före detta 

studenterna ser på relationen mellan utbildningens och arbetslivets syn på normer och 

värderingar.  

  

 

3.3.3 JMM - vad hände sen? – En intervju studie med före detta studenter från 

programmet Journalistik och multimedia 

                                                           
53 Lundmark & Östergren 2007, s. 1 
54 Lundmark & Östergren 2007, s. 32 
55 Lundmark & Östergren 2007, s. 28 
56 Lundmark & Östergren 2007, s. 34 
57 Lundmark & Östergren 2007, s. 33 
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Resultatet visar bland annat på att en majoritet av studenterna inte arbetar med det de 

tänkt sig arbeta med under utbildningstiden. Istället har studenterna tagit de chanser de 

fått till arbete, oavsett vad de tidigare kunnat tänka sig som sina arbetsområden.  

Vidare drar författarna slutsatsen att JMM-programmet förmedlar en ”journalistik 

ideologi med särskilda normer och värderingar” men att de studenter som befunnit sig 

inom arbetslivet ett par år anser att värderingarna inte ser likadana ut där. Resultatet 

tyder på att det som ses som väldigt viktigt inom utbildningen; att följa de etiska 

spelreglerna, sätta etiska och moraliska värderingar högt, inte väger lika tungt i 

arbetslivet. Istället tyder resultaten på att i yrkeslivet så formas man snarare av tidsbrist 

och krav på produktionsmängd.58 Många av intervjuobjekten anser att det är 

ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar som gör att ideal inte kan efterlevas 

av journaliststudenterna som blivit yrkesaktiva. Författarna tror att detta bland annat kan 

bero på att de som utformar utbildningen, samt de som lär ut vid JMM-programmet, 

arbetade som journalister för en längre tid sedan, då branschen såg annorlunda ut.59

  

 

 

 

                                                           
58 Emborg & Halling 2008, s. 41 
59 Emborg & Halling 2008, s. 42 
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4. Material och metod 

För att kartlägga om, och i så fall hur, Södertörns högskolas journaliststudenters åsikter 

kring yrket journalist ändras, från påbörjad utbildning till slutförd utbildning har vi gjort 

en kvantitativ enkätstudie i fyra klasser.  

Den kvantitativa metodens fördelar är att det blir lätt är att ställa resultaten mot varandra 

för att göra jämförelser och att dra generella slutsatser om tendenser i urvalsgruppen. 

Dessvärre saknar den det djup en kvalitativ metod hade bidragit med. Det är svårt att 

förklara varför tendenserna finns och varför resultaten mellan årskurserna skiljer sig 

ifrån varandra med endast resultatet från en enkätstudie. 

 

4.1 Utformning 

Enkäten som ligger till grund för uppsatsen består till stor del av attitydfrågor för att 

undersöka inställningen hos vår utvalda population. Attitydfrågor kan vara svåra att 

undersöka både genom enkäter och intervjuer, eftersom endast respondenten vet vad 

han eller hon själv anser vara rätt eller fel.60 Vi har noggrant utformat enkäten så att 

frågorna tilltalar den grupp vi undersöker. Just vid attitydfrågor är det framförallt viktigt 

att respondenten anser sig ha en åsikt i ämnet för att svara konkret och så nära ”rätt” 

svar som möjligt. 61

Enkäten är uppdelad i fyra olika delar. Första delen består av allmänna frågor som kön 

och ålder. Sedan följer en del som behandlar respondentens inställning till 

journalistyrket och sin egen framtida yrkesroll. De två sista delarna behandlar 

inställningen till ideal, etik och nyhetsvärdering. 

 

Yrkesrollsdelen består till stor del av frågor där respondenten får möjlighet att välja ett antal 

olika alternativ på vad han eller hon anser vara viktigt inom journalistyrket. Det sista 

alternativet på dessa frågor har lämnats öppet ifall respondenten inte skulle anse att vi tagit 

upp det som han eller hon tycker är viktigt. 

De sista två delarna, inklusive några frågor i föregående del, består av attitydfrågor där 

respondenten får ett flertal frågor där svarsalternativen sträcker sig med fyra steg. Vi har 
                                                           
60 Østbye, et al. 2002, s. 141 
61 Østbye, et al. 2002, s. 142 
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försökt hålla antalet sådana frågor relativt lågt eftersom den typen av frågor riskerar att 

trötta ut respondenten och därmed ge ickepålitliga svar. 62 Enkäter kan eventuellt 

utformas så att de är lite längre om gruppen man undersöker är motiverad att svara på 

enkäten. 63

Vårt val av svarsalternativ grundar sig på frågor ur undersökningen Journalist ’95 

 Vi tror att studenterna vid JMM- och JMS-programmen är grupper som är 

både intresserade och motiverade att svara på frågor rörande utbildningen.  

64

Respondenterna uppsöktes i början av en lektion. Därefter fick de i lugn och ro ta del av 

enkäten efter en kort presentation av syftet med denna. Förstårsstudenterna uppsöktes 

under en storföreläsning där det var obligatorisk närvaro. Sistaårsstudenterna uppsöktes 

under seminarielektioner, där det också var obligatorisk närvaro, men där klasserna var 

uppdelade i mindre grupper. 

 

samt frågor från Den svenska journalistkåren som nämns under rubrik fyra, tidigare 

forskning. 

 

4.2 Utförande 

 

4.3 Urval 

Vi har valt att göra två nedslag, det första i JMM- samt JMS-utbildningens första år och det 

andra i slutskedet av utbildningarna. JOM utbildningen utlämnades eftersom den till 

förändrats mer genom de senaste åren än JMM- samt JMS-utbildningarna. Vi ansåg även att 

JMM och JMS hade mer gemensamt då båda är mer inriktade på samhällsstudier. Urvalet 

omfattar alla studenter i respektive årskurs. 

 

4.4 Felkällor 

Enkäten delades ut i samband med föreläsningar och seminarium. Vi har varit 

noggranna med att samla in alla enkäter som vi delat ut. Dock finns ett bortfall, då 

samtliga elever inte varit närvarande vid undersökningstillfällena. Procentuellt var 

bortfallet ungefär lika stort bland H09-studenterna som bland V07-studenterna. 
                                                           
62 Trost 2001, s. 68 
63 Østbye, et al. 2002, s. 134 
64 http://www.snd.gu.se/sv/catalogue/study/329 2009-12-28 
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Bortfallet påverkar i viss grad slutresultatet. Vi anser emellertid att vi har fått en 

tillräckligt stor andel svar för att kunna dra valida slutsatser. I den mån det har gått har 

vi försökt begränsa tiden för att genomföra enkäten. Detta kan ha påverkat svaren, då 

någon eller några frågor stressats förbi, utan riktig eftertanke. Vår uppfattning är dock 

att respondenterna i stort har kunnat lägga ner den tid de velat för att efter bästa förmåga 

kunna svara på enkäten. Vi har även försökt att ge samma beskrivning och information 

till alla svarande för att förutsättningarna ska vara så likartade som möjligt. Ett problem 

är att vissa frågor inte besvarats av alla, vilket innebär att resultatet på några frågor inte 

är hundraprocentigt. 

Fråga 6 gav oss huvudbry när vi gick igenom svaren. Trots att vi märkt ut att endast ett 

alternativ ska kryssas för så har en stor del av respondenterna fyllt i fler alternativ. Detta 

kan bero på att frågorna innan accepterar flera val. Då vi förutsätter att andra deltagare 

har förstått instruktionen och endast kryssat i ett alternativ så blir resultatet något skevt. 

Dock tycker vi att det finns intressanta tendenser i svaren och utgår från dessa i vår 

analys och diskussion. 

Fråga 8 innebar också vissa problem. För det första innehåller frågan en negation som 

gör den svårtolkad i viss mån. För det andra så är det svårt att tolka resultatet då 

alternativen Har något avvikande uppfattning och Har helt avvikande uppfattning kan 

innebära två olika tolkningar. Vi menar ändå att det finns en tolkning som är långt mer 

rimlig än den andra. 

Att antalet personer som deltagit i undersökningen är relativt litet (89 svar) innebär att 

det i många fall blir svårt att dra allt för stora slutsatser om vilka som instämmer i olika 

delfrågor, ifall det är några skillnader mellan de två olika utbildningarna, om kön har en 

inverkan och så vidare. Till följd av detta har vi därför valt att undersöka tendenser i 

responsgruppen snarare än att söka svar i detaljfrågor. Huvudsakligen är därför 

alternativ som stämmer helt och stämmer delvis, eller instämmer inte och instämmer till 

viss del sammanslagna i resultatredovisningen. I vissa fall utmärker sig vissa resultat på 

enskilda alternativ i frågorna. I de fall där vi funnit dessa extra intressanta har vi 

redovisat detta. Man ska dock ha i åtanke att det kan handla om ett fåtal elever som 

skiljer sig från gruppen, och i och med det begränsade materialet så kan dessa 

särskiljningar bero på slump eller andra externa faktorer som inte påverkas av 

utbildningen.  
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5. Resultat 

I denna del redovisas de resultat som ligger till grund för uppsatsen. Resultaten bygger 

på en enkätundersökning som genomförts i klasserna JMMV07, JMMH09, JMSV07 

och JMSV09. Resultaten är menade att påvisa de skillnader och likheter som finns hos 

första- och sistaårsstudenterna på journalistutbildningarna på Södertörns högskola när 

det gäller inställningen till journalistyrket, ideal, etik och nyhetsvärdering. 

Resultaten redovisas fråga för fråga, och vikten är lagd på att visa de resultat som kan 

ses som särskilt intressanta att analysera. Eftersom vi är ute efter tendenser i 

enkätresultaten så är frågorna redovisade enligt devisen att de svar som är positiva slås 

samman och likaså de svar som är negativa. På så sätt syns skillnader på ett mer 

framträdande vis. I de fall där det finns skäl att redovisa varje resultat separat så görs 

detta.  

 

5.1 Enkätundersökningen 

Enkätundersökningen delades ut till fyra klasser under tidsperioden 15 – 27 oktober 

2009. Den innehåller 12 huvudfrågor som i sin tur består av två eller fler delfrågor.  

Respondenterna har haft cirka 20 minuter på sig att svara på enkäten.  

Sammanlagt har 89 studenter deltagit i enkätundersökningen. Av dessa är 53 

förstaårsstuderande och 36 sistaårsstudenter, 52 läser JMM-programmet och 37 JMS-

programmet. 

51 av deltagarna är kvinnor, 38 är män.  22 stycken har angett att de har arbetat som 

journalist, praktik ej inräknat. Medelåldern visar att JMS-studenterna i snitt är äldre när 

de påbörjar sin utbildning, jämfört med sina motsvarigheter i JMM-klasserna. 

Det finns en rad saker att ha i åtanke när resultaten granskas. Resultaten bygger på svar 

från fyra olika klasser, med olika sammansättning och olika personer, som kan ha vitt 

skilda förutsättningar och ståndpunkter. Klasserna minskar också kraftigt i omfång 

under utbildningens gång och är betydligt mindre när de närmar sig examen. Det finns 

också skillnader mellan de olika programmen. JMS-studenter är i regel äldre än JMM-

studenter och kan anses ha större erfarenhet från till exempel arbetsliv eller andra 
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studier. Slutligen är det rimligt att anta att JMS-studenter är mer akademiskt lagda än 

JMM-studenterna, bland annat eftersom de valt en linje där de istället för att ha 

praktiska och tekniska kurser, har samhällsvetenskapliga inslag.  

Tabell 6.1. Uppdelning av medverkande i undersökningen 

Klass JMMV07 JMMH09 JMSV07 JMSH09 Totalt 
Män 9 15 5 9 38 
Kvinnor 10 18 12 11 51 
Totalt 19 33 17 20 89 
      
Medelålder 25 22 27 24 24,5 
Arbetat som 
journalist 6 5 8 3 22 

    

Enkäten är indelad efter de fyra huvudteman som uppsatsen fokuserar på. Dessa teman 

är journalistrollen, ideal, etik och nyhetsvärdering. Del ett av enkäten behandlar frågor 

som rör varför respondenterna vill bli journalister samt vad de ser som sitt framtida yrke. 

Del två består av frågor kring ideal och etik. Tredje och sista delen handlar om 

nyhetsvärdering. 
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5.1.1 Del 1 – Frågor gällande yrket i allmänhet 
 
Första delen av enkätundersökningen består av sex frågor. Här nedan följer frågorna och 

dess resultat i tur och ordning. 

Fråga 1: Varför vill du bli journalist?  

Frågan består av åtta påståenden som respondenten får möjlighet att besvara med 

alternativen Stämmer helt, Stämmer delvis, Stämmer knappast och Stämmer inte alls. 

Dessutom finns en möjlighet att fylla i egna anledningar under alternativet Annat. 

Figur 6.1.a. Varför journaliststudenterna vill bli journalist. Staplarna i diagrammet representerar den 

del av respektive årskurs som svarat Stämmer helt sammanslaget med Stämmer delvis. 

 

 

Frågan lyder: Varför vill Du bli journalist? Journalistyrket attraherade mig därför att...  
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Resultatet tyder på att de äldre och yngre klasserna har liknande orsaker till att de sökt 

sig till yrket journalist och utbildningen. Se figur 6.1.a. 

Nämnvärt är resultaten av påståendena 3, 7 och 8, där V07- och H09-studenternas 

åsikter till störst utsträckning skiljer sig. 3 och 7 rör friheten i yrket och detta tilltalar 

H09-studenterna mer enligt svaren. Påstående 8 tar upp vikten av att ha genomgått en 

teoretisk utbildning och där blev resultatet att de elever som genomgått utbildningen är 

mer positivt inställda till utbildning än de som nyss börjat. 

Att fler förstaårsstudenter än sistaårsstudenter lagt större vikt vid punkt 3 och 7 kan tyda 

på att sistaårsstudenterna har en mer realistisk syn på hur deras arbetssituation kommer 

att se ut, medan förstaårsstudenterna tror att yrket är friare än vad det i själva verket är. 

Tittar vi bara på vilka som tycker att påståendet ”jag vill ha ett fritt yrke” Stämmer helt 

så är det hela 60 procent av H09-studenterna och bara 33 procent av V07-studenterna. 

Sistaårsstudenterna har även till skillnad från förstaårsstudenterna tagit del av 

kurslitteratur så som Gunnar Nygrens Yrke på glid som konkret sammanfattar hur 

yrkessituationen ser ut för journalister.  

Resultatet på påstående 8 kan vara svårt att tolka. Vissa kanske ser 

journalistutbildningen som ”många års teoretisk utbildning” medan andra inte gör det. 

De elever som snart ska ge sig ut i arbetslivet är mer positivt inställda till utbildningen 

och det kan ses som att de med facit i hand, efter att ha genomgått utbildningen, insett 

att det finns mycket att lära. Samtidigt har de nya studenterna inte samma behov att 

legitimera sitt val att gå en utbildning och är ännu inte medvetna om mycket de har att 

lära av en utbildning. 
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Fråga 2: I vilket/vilka medium vill Du helst arbeta?  
 
Frågan består av nio alternativ där respondenten får ta ställning till olika typer av 

medium att arbeta inom. Flera alternativ kan väljas. Dessutom finns alternativet Annat, 

där ett eller flera valfria alternativ kan anges.  

Figur 6.1.b. I vilket medium studenterna helst vill arbeta i framtiden. 

 

Frågan lyder: I vilket/vilka medium vill Du helst arbeta? 

V07- och H09-studenterna följer här i princip samma kurva, men det finns ett par 

intressanta resultat att påpeka (figur 6.1.b). För det första så är magasin det mest 

populära alternativet och kommersiell radio det minst populära alternativet hos både 

första- och sistaårselever. För det andra så är mindre än hälften av respondenterna 

intresserade av att arbeta med webben som medium. Tittar man på enskilda klasser så är 

dock JMM-eleverna mer positivt inställda till webben än eleverna i JMS-klasserna, 

vilket kan ses som förenligt med deras val av utbildningsprogram. 

Slutligen går det tydligt att se att de äldre eleverna är mer intresserade av att arbeta med 

public service-tv och radio än sina yngre motsvarigheter. Detta kan visa på en ökad 

altruistisk syn bland de äldre studenterna, men det kan lika gärna visa på att de äldre 

som fått testa att använda tekniker bakom radio- och tv-journalistik fått upp ögonen för 

den typen av arbetsplatser, medan förstaårsstudenterna inte till lika stor del ser dessa 

som framtida yrken eftersom de helt enkelt inte kommit i kontakt med dem. Dessa 

yrken kan även anses ha högre status bland studenterna. 
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Att dagstidning (efter magasin) är populärast bland förstaårsstudenterna och public 

service-tv bland sistaårseleverna stämmer väl överens med hur arbetstillfällena ser ut 

inom journalistyrket enligt tidigare forskning. Böcker som redovisar denna forskning 

ingår i kursplanen för journaliststudenterna och påverkar troligtvis studenternas 

inställning i frågan. Dagstidning är fortfarande den vanligaste arbetsplatsen, men den 

minskar konstant till förmån för etermedierna – nya journalister kommer följaktligen att 

behövas i etermedierna i framtiden.65

Tittar vi på resultaten från övriga frågor så ser vi att merparten av eleverna har ett visst 

mått altruism i sin syn på yrket och därför är det ingen överraskning att kommersiell 

radio hamnar i botten, då dessa media i regel inte sysslar med särskilt mycket 

journalistisk verksamhet och ännu mindre sådan som kan klassas som altruistisk. De 

som siktar på att arbeta med detta har troligtvis inte sökt sig till JMM- eller JMS-

programmet.   

  

 

 
  

                                                           
65 Asp 2007, s. 65-66 
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Fråga 3: Besvara följande påståenden. 

Fråga tre är uppdelad i tre påståenden som kan besvaras med alternativen Instämmer 

helt, Instämmer delvis, Har något avvikande uppfattning och Har helt avvikande 

uppfattning.  

Figur 6.1.c Studenternas inställning till olika påståenden om journalistyrket. Staplarna i diagrammet 

representerar den del av respektive årskurs som svarat Instämmer helt sammanslaget med Instämmer 

delvis. 

 

Frågan lyder: Besvara följande påståenden: 

Första påståendet är det som gav det mest avvikande svaren mellan de två grupperna. 2 

av 3 av V07-studenterna instämmer helt eller delvis med detta påstående, medan blott 

varannan av de yngre gör detsamma (figur 6.1.c). Att resultatet ser ut som det gör på 

första frågan kan likt resonemanget om fråga 1: alternativ 8, handla om att studenterna 

som gått utbildningen vill ge legitimitet till sitt val. Resultatet kan dock även tyda på att 

de studenter som i år påbörjat sin utbildning har sett framväxten av bloggar och annan 

internetpublicering där många ickejournalister kommer till tals. Detta innan de påbörjat 

sin utbildning. Därmed kan de ha upptäckt att en utbildning inte är av lika stor vikt för 

att utöva yrket, som de som påbörjat utbildningen innan bloggningen slog igenom stort, 

anser.  Resultatet av påstående två visar att ungefär en tredjedel anser att man måste 

vara legitimerad journalist för att få arbeta som journalist, tittar vi på hur många som 
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Instämmer helt i det påståendet handlar det endast om 7 procent. Det kan tyda på att 

journaliststudenterna anser att fler än bara journalister ska ha rätt till att synas och höras 

i medierna, att studenterna värnar om yttrandefriheten. Slutligen är de allra flesta av de 

svarande överens om att man som journalist arbetar för allmänhetens bästa. Mer än 

varannan svarande instämmer delvis i det påståendet. Den journalistiska altruismen är 

stark både bland första- och sistaårsstudenter. Detta är intressant då det ifrågasätter hur 

mycket utbildningen påverkar studenternas granskningsideal och känsla av att arbeta för 

allmänhetens bästa. Den grupp som söker sig till journalistutbildningen kan helt enkelt 

ha dessa ideal redan innan de påbörjar utbildningen. Eventuellt är detta ett av skälen till 

att studenterna sökt sig till en journalistutbildning från början. Det som dock tyder på en 

viss ökning av den idealistiska synen är resultatet i tidigare frågor, att fler av 

sistaårsstudenterna vill söka de tjänster där man arbetar med public service.  
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Fråga 4: Vilka arbetsuppgifter vill Du ha i ditt framtida yrke? 

Frågan är upplagd på samma sätt som fråga två. Detta innebär att respondenten 

uppmanas att kryssa för de alternativ som den finner passa in på sig själv utav elva 

valmöjligheter. Därtill finns utrymme för att lägga till egna alternativ under alternativet 

Annat.  

Figur 6.1.d. Vilka arbetsuppgifter studenterna helst vill ha. 

 

Frågan lyder: Vilka arbetsuppgifter vill Du ha I ditt framtida yrke? 

Resultatet visar att det är reporter som studenterna i första hand önskar arbeta som 

(figur 6.1.d). Över 90 procent av respondenterna har kryssat för det alternativet. De 

elever som närmar sig ett avslut av utbildningen har i högre grad kryssat för yrken som 

Webbredaktör och Pressekreterare/Informatör, något som kan ses som mer uppnåeliga 

positioner i ett tidigt stadium av sitt yrkesverksamma liv. Förstaårsstudenterna siktar 

istället på att arbeta som Chefredaktör eller Redaktör. 75 procent kan också tänka sig att 

skriva krönikor. 

I likhet med fråga två så framgår här att en majoritet av respondenterna inte lockas av 

att arbeta med webben som medium. Mindre än 30 procent av förstaårseleverna vill 
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ägna sig åt journalistik på nätet. 

Att förstaårsstudenterna har större extremer bland sina val kan bero på att de, till 

skillnad från sistaårsstudenterna är relativt långt från att påbörja sitt yrkesliv och däför 

har en mindre realistisk syn på var de kan arbeta. De är därför mer kräsna med sina val. 

Sistaårsstudenterna har istället relativt jämn uppdelning på alla alternativ, vilket kan 

bero på att de närmar sig yrkesliv och är medvetna om att de kanske är tvungna att ta 

anställning där det finns lediga jobb.  

Tittar vi på vilka poster som förstaårsstudenterna hellre än sistaårsstudenterna skulle 

vilja ha så handlar det om chefspositioner eller arbete som krönikör, arbetsuppgifter 

som man oftast inte uppnår förrän man har både erfarnhet och viss tid inom yrket 

bakom sig. Visserligen skulle detta kunna bero på att H09-studenterna har högre 

ambitioner, men om man antar att de som tagit sig igenom hela utbildningen har lika 

höga ambitioner så tyder det snarare på att sistaårsstudenterna svarat med vad de tror att 

de kommer att arbeta med i en snar framtid, medan förstaårsstudenterna svarat på vad 

de önskar att de kommer att arbeta med någon gång i framtiden. Sistaårsstudenterna har 

i fler fall även föredragit pressekreterare/informatör som tyder på samma inriktning 

som ovan. Detta talar emot resonemanget att sistaårsstudenterna har en tydligare 

altruism beroende på att de hellre vill jobba med public service. Även om 

sistaårsstudenterna hellre vill arbeta med public service, så kan de också ofta tänka sig 

att arbeta med uppgifter där den journalistiska altruismen är liten eller obefintligt. Här 

kan viljan att få ett jobb stå högre i kurs än den ideologiska drivkraften. 

Enligt kursansvarig för B-kursen, Cecilia Aare, så är studenterna i början av 

utbildningen mer inriktade på att skriva om det de själva är interesserade av, medan de 

genom utbildningens gång blir formade att skriva om det som publiken vill ha. Att 

krönikör är det populäraste alternativet bland förstaårsstudenter kan tyda på detta då 

krönikörer ofta framhäver sig själva mycket i sin skrift. Reporter är populäraste 

alternativet bland båda årskullar. Detta tyder på att strävan efter att granska och 

informera kan vara lika stark hos nya studenter som gamla. En invändning mot detta 

kan dock vara att frågan är en flersvarsalternativsfråga och att en majoritet tror att 

reporter är något de kommer att arbeta som, men att de tänker att reporterarbete är en 

del av de arbetsuppgifter som ingår i de flesta andra alternativen. 
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Fråga 5: Vilket ämnesområde vill Du arbeta med? 

Frågan ger respondenterna möjlighet att kryssa för de olika arbetsområden som de kan 

tänka sig att arbeta med i framtiden. Elva alternativ finns angivna, samt alternativet 

Annat där valfritt svar kan anges.  

Figur 6.1.e. Vilka ämnesområden studenterna helst vill arbeta med. 

 

Frågan Lyder: Vilket ämnesområde vill Du arbeta med? 

Resultaten visar att de mest populära arbetsområdena att arbeta med är Politik/samhälle 

och Kultur.  H09-studenterna är dessutom intresserade av Utrikes och Nöje, medan 

V07-studenterna föredrar Feature. Generellt sett är de flesta kategorier av större intresse 

för H09-studenterna, vilket kan tyda på att de är mer öppna för framtiden än vad V07-

studenterna är. Det låter visserligen motsägelsefullt mot resonemanget i Fråga 4, men 

samtidigt som V07-studenterna har en mer öppen och realistisk syn på vilka 

arbetsuppgifter de kan tänka sig att ha, så har men genom utbildningen haft tid att 

upptäcka vilka ämnen man är interesserad av att arbeta med. Att intresset för ämnena 

politik och ekonomi ökat bland sistaårsstudenterna stämmer väl överens med att detta är 

ett av de ämnesområden som många journalister arbetar med idag. Ökningen av 

ekonomiintresset utmärker sig genom en fördubbling av förstaårsstudenternas resultat, 
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men i och med att undersökningen omfattar så få individer så kan denna svängning bero 

på en eller ett fåtal elevers särintresse i just det området. En förklaring till ytterligheten 

på alternativet Feature kan vara att förstaårsstudenterna inte är säkra på vad de innebär 

att skriva feature och därför inte valt det alternativet till lika stor grad. 

 
Fråga 6: Vad ser Du som din framtida journalistroll? 
 
Här ställs en fråga som rör journalistrollen, men också till en viss del kan avslöja ideal. 

Respondenten uppmanas att välja ett av följande alternativ som de anser passa in på sin 

framtida journalistroll. Alternativen är Expert, Folkbildare, Hantverkare, 

Multijournalist, Underhållare och Content provider/innehållsleverantör. Alternativen 

är hämtade ur boken På väg mot medievärlden 2020 och i undersökningar som 

Christian Andersson gjort på tre JMS-klasser (tidigare kallat SPJ-programmet) den 28/2 

2006, den 5/10 2006 och den 1/3 2007. I dessa så har en övervägande majoritet av 

studenterna valt alternativet Folkbildare. Tendensen var dock i dessa undersökningar 

sådan att alternativet Folkbildare fick färre röster för varje tillfälle. 66

Figur 6.1.f Studenternas syn på sin framtida yrkesroll 

 

 

 Fördelningen av journalistroll efter klasserna JMS och JMM 

Vårt resultat skiljer sig dock kraftigt från dessa tidigare undersökningar. Huvudparten 

av de svarande har kryssat för alternativet Multijournalist (figur 6.1.f), medan 

Folkbildare hamnar i nivå med de övriga alternativen. 

                                                           
66 Christian Andersson intervju den 16 november 2009. 
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Tittar vi på till exempel multijournalist så ser 60 procent (12 av 20) i JMSH09 sig som 

multijournalister, medan motsvarande siffra är 82 procent för JMMH09-studenterna. 

Bland V07-studenterna är det ännu större skillnad. Här är det 63 procent av JMM-

studenterna mot 35 procent av JMS-studenterna som kryssat för alternativet 

Multijournalist. Det kan framförallt finnas två anledningar till det. Studenterna har 

aktivt sökt sig till dessa utbildningar och det är rimligt att anta att de som valt JMM i 

större utsträckning har tänkt sig att kunna arbeta till exempel videokamera som 

utrustning och webben som plattform i kombination med sitt reporterarbete. JMM-

studenterna har också, som påpekats ovan, i undervisningen blivit formade mer åt 

multijournalisthållet. Här spelar naturligtvis socialiseringen en stor roll. Sedan kan 

kanske det inledande intresset till att arbeta med redigering och multimedieverktyg 

minskar i styrka under utbildningens gång då studenter finner sin nisch och vissa inser 

att de tycker mer eller mindre om att arbeta med multimediaverktyg. 

Resultatet kan i övrigt tyda på att tendensen i Christian Anderssons undersökning, att 

färre ser sig som folkbildare bland studenterna är fortsatt tydlig. Framtidens journalister 

kanske vill hålla på med flera olika områden och inte koncentrera sin uppgift lika starkt 

kring granskningsidealet och att informera allmänheten som tidigare. Man ska dock ha i 

åtanke när man studerar dessa resultat att multijournalist för många inte nödvändigtvis 

utesluter övriga alternativ. En journalist kan arbeta med både rapportering, redigering 

och publicering, samtidigt som hans eller hennes mål är att vara folkbildare, hantverkare 

eller underhållare. En förklaring till att multijournalist hamnar i topp för 

förstaårsstudenterna är att de kan ha trott att det är ett mittenalternativ på en skala med 

sex alternativ, att multijournalist gör lite allt av de övriga positionernas uppgifter. Det 

kan även tyda på att de tidiga årskullarna väljer multijournalist eftersom det är mer av 

ett universalalternativ jämfört med de andra alternativen och att sistaårsstudenterna är 

mer bestämda i vad de vill arbeta med. 
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5.1.2 Del 2 – Journalistiska ideal och etik 

Andra delen av enkäten består av fem frågor.  Dessa frågor kretsar kring ideal och etik 

inom journalistyrket. 

Fråga 7: Här följer en rad påståenden om journalistens yrkesroll. Vilken är Din 

uppfattning om vart och ett av dem? 

Denna fråga är uppdelad i åtta olika påståenden som vart och ett går att besvara med 

Stämmer helt, Stämmer delvis, Stämmer knappast eller Stämmer inte alls. Avsikten är 

att kunna utröna tendenser i elevernas inställning i förhållande till de ideal som 

förknippas med journalistyrket.  

Figur 6.1.g. Studenternas syn på den journalistiska yrkesrollen. Staplarna i diagrammet representerar 

den del av respektive årskurs som svarat Stämmer helt sammanslaget med Stämmer delvis. 

 

Frågan lyder: Här följer en raden påståenden om journalistens yrkesroll. Vilken är Din uppfattning om 

vart och ett av dem? En journalist bör betrakta sig som… 
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Resultatet visar att populationen i stort instämmer i de påståenden som frågan innehåller 

(figur 6.1.g). Majoriteten av påståendena får medhåll av över 80 procent av 

respondenterna. Det är också små skillnader mellan första- och sistaårsstudenternas 

inställning. Lägst instämmandegrad finns i påståendena ”…en som speglar den 

allmänna opinionen” och ”…ett språkrör för den lokala opinionen” som i viss mån kan 

tolkas som en vilja att vara oberoende från allmänhetens påverkan. Något som i sin tur 

kan sammankopplas med idealet att oberoende granska och informera. 

Skillnaderna mellan årskullarna är här så små att det är svårt att dra några slutsatser 

efter dessa. Om vi ändå ska påpeka något så kan man diskutera kring alternativet ”en 

neutral rapportör av det som sker i samhället”, där nästintill samtliga förstaårsstudenter 

stämmer in i påståendet. En viktig insikt som journalist är att man aldrig kan vara helt 

neutral, även om målet är att vara så neutral som möjligt. Skillnaden här skulle kunna 

bero på att de äldre svarar mer efter hur de ser verkligheten för journalister, medan de 

nya studenterna går mer efter idealet. 
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Fråga 8: En journalist bör INTE engagera sig i politiskt arbete. 
 
Studenterna kan besvara påståendet med fyra alternativ från Instämmer helt till Har helt 

avvikande uppfattning.  Resultaten som redovisas är hur många procent av studenterna 

som instämmer helt eller delvis i att en journalist inte bör arbeta med politiskt eller 

ideellt arbete.  

Figur 6.1.h. Studenternas syn på ideellt eller politiskt engagemang som journalist. Staplarna i 

diagrammet representerar den del av respektive årskurs som svarat Instämmer helt sammanslaget 

med Instämmer delvis. 

 

Frågan lyder: En journalist bör INTE engagera sig i… 

 

Tabell 6.1.b. Exakt fördelning av studenternas åsikter kring ideellt och politiskt engagemang 
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V07 (%) 17 36 19 28 

H09 (%) 4 34 42 21 
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En majoritet av studenterna anser totalt sett att politiskt eller ideellt arbete är förenligt 

med att vara journalist. Sistaårsstudenterna instämmer till större grad till att 

journalistiskt arbete inte är förenligt med politiskt eller ideellt engagemang.  

28 procent av V07-studenterna anser att politiskt arbete är helt förenligt med 

journalistiskt, 21 procent av H09-studenterna anser samma sak. Cirka 60 procent av 

både V07 och H09 anser att en journalist definitivt kan engagera sig i ideellt arbete. 

Resultatet i den politiska frågan kan bero främst på att politik hos många förknippas 

med makt och att journalistidealet som genomsyrar utbildningarna är granskningsidealet, 

vilket bygger på att granska makten. Därmed förekommer en konflikt mellan de två 

rollerna. Dock är det relativt få som helt stämmer in i påståendet. De äldre är dock mer 

polariserade och det kan tänkas ha sin grund i att de under utbildningens gång ställts 

inför fler etiska och normativa exempel genom kurslitteratur, föreläsningar och 

gruppdiskussioner där studenterna insett att etiska frågor bedöms från fall till fall och att 

den personliga eller redaktionella tolkningen har stor betydelse. 

Gällande att engagera sig ideellt så ryms där inte samma konflikt som i fallet med 

politiskt arbete, och resultatet är därefter. Bland sistaårsstudenterna instämmer dock var 

femte elev delvis i påståendet. Anledningen är troligtvis även här att erfarenheten från 

utbildningen har satt sin prägel. 

Fråga 9: Anser Du att följade typer av lokala uppdrag principiellt går att förena 

med ett arbete som nyhetsjournalist på samma ort. 

Frågan är framför allt en kontrollfråga till Fråga 8. Resultatet bekräftar studenternas 

inställning även när de besvarat mer konkreta exempel som rör politiskt eller ideellt 

engagemang för en yrkesaktiv journalist. De studenter som är inne på sin sista termin 

har i det stora hela en mer negativ inställning till att journalister engagerar sig i ideella 

eller politiska organisationer, och genomgående är det ungefär lika stor del som är mer 

negativ på respektive fråga.  Att engagera sig i ideellt arbete ser cirka 70-80 procent 

som förenligt med arbete som nyhetsjournalist på samma ort medans bara 20-40 procent 

tycker att politiskt arbete är förenligt.  
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Fråga 10: Journalister måste använda olika metoder för att få tag på 

svåråtkomliga uppgifter. Vilken bedömning gör Du personligen av följande 

metoder när det gäller att få fram material för publicering? 

Frågan kan besvaras med fyra alternativ från Är alltid berättigad till Kan aldrig vara 

berättigad. Svaren redovisas som redovisas i diagrammet visar hur många procent som 

svarat Kan aldrig vara berättigad. 

Figur 6.1.i Studenternas syn på ifrågasättbara journalistiska arbetsmetoder. Staplarna i diagrammet 

representerar den del av respektive årskurs som svarat Kan aldrig vara berättigad.

 

Frågan lyder: Vilken bedömning gör Du personligen av följande metoder när det gäller att få fram 
material för publicering? 

 

Tydligt syns att ”Att hota en uppgiftslämnare med ofördelaktig publicitet” och ”Att 

lova en uppgiftslämnare att samtalet endast är ’off the record’ men sedan ändå 

publicera det” är de metoder som studenterna tycker är minst berättigade att använda.  

Det är totalt sett 65 respektive 61 procent som tycker att dessa metoder aldrig kan vara 

berättigade. Gällande övriga metoder tycker studenterna relativt lika. H09-studenterna 

tycker oftare att metoderna är berättigade än vad V07-studenterna gör. Undantag för 

detta finns i fallen ”Utge sig för att vara någon annan” samt ”Ta anställning för att 

därigenom komma åt ’inside information’”. På dessa frågor tycker en större del av 

förstaårsstudenterna att metoderna aldrig kan vara berättigade än vad 
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sistaårsstudenterna tycker, vilket skiljer sig från övriga frågor där resultatet är det 

motsatta.  H09-studenterna anser också i fler fall än V07-studenterna att metoderna 

alltid kan vara berättigade. Sistaårsstudenterna tenderar att välja de svarsalternativen 

som är negativa mot metoderna. De tycker mer sällan än förstaårseleverna att något 

alltid är berättigat. Att förstaårsstudenterna ligger mer jämt uppdelade mellan de olika 

alternativen kan tyda på att gruppen inte genomgått en lika lång period av socialisering 

som sistaårsstudenterna, och helt enkelt inte har samordnat sina åsikter till lika stor del 

som dessa. Resultatet kan också peka på att sistaårsstudenterna gått igenom fler 

exempel och fått större insikt i om och när man kan använda de olika metoderna.  

Tittar vi på påstående 3 och 5 så handlar båda dessa delvis om att ”wallraffa”, något 

som inom utbildningen anses som mer tillåtet än övriga frågor som kan diskuteras som 

etiska problem. Det är också ett vanligt förekommande grepp i branschen, som därför 

kan ses som mer legitimt att använda sig av. Förstaårsstudenterna fäster dock ungefär 

samma vikt vid dessa övertramp som övriga påståenden. I det stora hela så är dock 

resultaten väldigt nära varandra för de båda årskullarna. Journaliststudenter verkar 

följaktligen ha tydliga etiska ideal redan när de påbörjar sin utbildning, och det är 

snarare när de når arbetslivet som dessa värderingar ifrågasätts (jfr Asp 2007).67

  

 

                                                           
67 Asp 2007, s. 82 
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Fråga 11: När tycker Du att man får publicera känslig information (procent som 

anser att nyheten skall redovisas utan inskränkningar).  

Tabell 6.1.c. Studenternas inställning till namnpublicering jämfört mellan årskullar och med 

journalistkåren i undersökningen ”Journalist 2005” 

 

Journalist 2005 är en studie som presenteras i  Kent Aps ”Den svenska journalistkåren”. Studien har 

undersökt journalister (som är medlemmar i svenska journalistförbundet) och deras åsikter och 

inställningar i diverse frågor. 

 

Generellt tycker studenterna oftare än kåren att nyheten inte skall publiceras. 

Anmärkningsvärt är att förstaårsstudenterna i de flesta fallen tycker att nyheten skall 

publiceras oftare än vad sistaårsstudenterna tycker. Två punkter som utmärker sig 

frågorna gällande namnpublicering av ”person som anhållits misstänkt för mord” 

samt ”person som anhållits misstänkt för narkotikabrott”. Resultaten som presenteras i 

Den svenska journalistkåren tyder på att allmänheten är övervägande mer positiva till 

namnpublicering vid dessa två fall än vad journalistkåren är. Förstaårsstudenterna 

stämmer här bättre överens med allmänheten än med journalistkåren. Etiska 

diskussioner är något som förekommer under alla delar av journalistutbildningen och 

dessa kommer upp i samband med till exempel lektioner eller textseminarium. En viktig 

aspekt som tas upp gällande namnpublicering är vad en sådan får för konsekvenser för 

den person vars namn publiceras, men också konsekvenserna för dennes familj och 

andra personer i dennes närhet. Allmänheten tänker kanske inte alltid i dessa banor, och 

 H09 V07 
Journalist 

2005 

Personer som omkommit i en bussolycka 6 3 7 

En person som anhållits misstänkt för mord 6 0 3 

En politiker som är åtalad för falskdeklaration 57      51 67 

En företagsledare som anhållits för rattfylleri 19 19 31 

En person som anhållits misstänkt för 
narkotikabrott 8 3 3 

En politiker som åtalats för rattfylleri 43 38 62 

En företagsledare som är åtalad för 
falskdeklaration 38 38 48 
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därför är de mer positivt inställda till namnpublicering. Resultaten kan tyda på att 

förstaårsstudenterna har med sig de åsikterna och kan därför i större utsträckning kan 

tänka sig att publicera namn. Enligt Cecilia Aare och Jan Örnéus så har lärarkåren vid 

Södertörns högskola en mer idealistisk syn på journalistisk etik och ideal än vad kåren i 

övrigt har, detta kan förklara varför H09-studenterna är närmare journalistkåren än vad 

V07-studenterna är i övriga frågor. 
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5.1.3 Del 3 - Nyhetsvärdering 

Sista delen av enkäten undersöker studenternas inställning till vad som blir en nyhet 

med hjälp av en fråga som är baserad på Hvitfelts studie av tidningsframsidor. Frågan 

undersöker med flera punkter studenternas inställning till olika nyhetsmaterial.  

Fråga 12: Hur stor betydelse tycker Du personligen att följande påståenden har 

för vad som blir en nyhet? 

Frågan besvarades med fyra alternativ från Stor betydelse till Ingen betydelse, resultaten 

som presenteras i tabellen nedan är en sammanslagning av Stor betydelse och steget 

efter. 

Figur 6.1.j. Vad studenterna anser vara en nyhet. Staplarna i diagrammet representerar den del av 

respektive årskurs som svarat Stämmer helt och steget därefter av fyra steg. 

 

Frågan lyder: Att nyheten… 
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Den tydligaste tendensen i svaren är att förstaårsstudenterna generellt anser att alla typer 

av faktorer har större betydelse än vad sistaårsstudenterna tycker. På resultaten syns 

även att förstaårsstudenterna tycker att väldigt få punkter inte har någon betydelse alls, 

medan sistaårsstudenterna har en större spridning bland svarsalternativen. Det kan bero 

på att förstaårsstudenterna har mindre erfarenhet av nyhetsvärdering och sätter större 

vikt vid allt, medan sistaårsstudenterna haft kurser där de gått igenom vad som är 

väsentligt att skriva om med lärare och resten av klassen. Resultatet pekar på att 

förstaårsstudenterna svarar vad de själva tycker är viktigt, medan sistaårsstudenterna 

svarar på vad de ”vet” är viktigt ur ett yrkeslivsperspektiv.  

Den gemensamt populäraste punkten är att nyheten är viktig och relevant för 

allmänheten. Här har förstaårsstudenterna dessutom en högre instämmandegrad än 

sistaårsstudenterna. Man hade kunnat tolka det som att förstaårsstudenterna lägger 

större vikt vid den journalistiska altruismen och granskningsidealet, något som strider 

mot övriga resultat i undersökningen. Det kan dock även tyda på samma sak som 

tidigare resonemang i fråga 1 och 4; att sistaårsstudenterna på grund av det de fått lära 

sig under utbildningen har en mer realistisk syn för vad som blir nyheter i verkligheten. 

Vid en enda punkt tycker sistaårsstudenterna att en nyhet är viktigare, då den handlar 

om politik eller ekonomi. Den största skillnaden mellan studenterna finns på 

punkten ”enkel att förstå” där skillnaden är 26 procentenheter. Förstaårsstudenterna 

tycker till större del att det är viktigare att en nyhet är enkel att förstå än 

sistaårsstudenterna. Totalt sett så anser över 50 procent att alla punkter har stor eller 

relativt stor betydelse för vad som blir en nyhet, förutom vid punkterna ”har 

elitpersoner som källor” samt ”handlar om brott eller olyckor” där en majoritet av 

sistaårsstudenterna tycker att nyheten har mindre betydelse.  
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6. Diskussion och slutsatser 

 I detta avsnitt presenterar vi våra slutsatser utifrån de resultat som uppsatsens 

undersökning har frambringat. Analysen av resultaten används för att svara på de 

frågeställningar vilka är uppsatsens utgångspunkt.  

 

6.1 Socialiseringsprocessen vid journalistikutbildningarna på Södertörns högskola 

6.1.1 Hur ser första- respektive sistaårsstudenter på sin roll inom journalistyrket? 

Journalistrollen är i ständig förändring, i dag kanske mer än tidigare. Det beror mycket 

på att medielandskapet i stort är i förändring. Ekonomi och kommersiella krafter sätter 

gränser för vad media i dag innehåller och i slutändan vilken roll och vilka 

arbetsuppgifter som en journalist har. Arbete på dagstidningar och public service-

företag försvinner och arbete inom webb och kommersiella etermedier ökar. Vid sidan 

om detta ökar också antalet tidskrifter och behovet att fylla dessa med innehåll. 68

Samtidigt innebär journalistutbildningen att studenterna påverkas av de ideal och syn på 

yrkesrollen som bara delvis är förankrade i verklighetens journalistroll. Idealet är inte 

alltid förenligt med de arbetsuppgifter som verkligheten erbjuder. 

 

Detta märks också av resultaten av uppsatsens undersökning. Svaren pekar på att man 

följer ett starkt ideal; majoriteten av de svarande anser att journalistrollen innebär att 

man arbetar för allmänhetens bästa, public service är ett populärt alternativ som 

arbetsplats, men samtidigt finns tecken på att man blickar framåt mot arbetslivet. 

Eleverna som har arbetslivet nära förestående har anpassat sin roll och sina tilltänkta 

arbetsuppgifter efter verkligheten. Majoriteten vill arbeta som reportrar, ett arbete som 

fortfarande är den vanligaste rollen inom journalistyrket. 69

                                                           
68 Nygren 2008b, s. 15 

 Uppsatsen JMM – vad 

hände sen? kommer fram till att studenterna inte får arbeta med det de tänkt sig under 

utbildningen. Att sistaårsstudenterna som närmat sig arbetslivet har en mer realistisk 

bild över var de kan tänkas arbeta, jämfört med förstaårsstudenterna tyder på att de 

förväntar sig den arbetssituation som författarna beskriver. 

69 Nygren 2008b, s. 46 
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Tittar man på de arbetsområden som journalister arbetar med så är Politik/samhälle och 

Kultur de vanligaste områdena i dag, tillsammans med allmänreporterområdet. 70

Samtidigt som det går att urskilja en anpassning till arbetsmarknaden, så finns det andra 

punkter som pekar på att eleverna i stor grad följer de klassiska ideal som är 

förknippade med journalistrollen. De svarande vill gärna få möjlighet att påverka 

människor, de väljer public service före kommersiella motsvarigheter och dagstidning 

framför kvällstidning. En majoritet av de svarande ser multijournalist som framtida 

yrkesroll. Det finns dock vissa skillnader här. Dels mellan de olika programmen, men 

också mellan årskullarna. Störst andel finns hos den yngre årskullen i JMM-programmet 

och lägst i den äldre JMS-klassen. Vi kan se resultatet som att man vill nå samma mål 

men med nya medel, det vill säga att idealen lever kvar men att de presenteras i en ny 

förpackning. Viljan att arbeta med public service och dagstidning stämmer inte med hur 

arbetsmarknaden ser ut. Men idealet ligger närmare dessa arbeten och därför kan de 

anses vara ett mer attraktivt val. Undantaget är tidskrifter, där eleverna är intresserade 

av att arbeta med ett medium som växer. I denna kategori ryms både tidningar som kan 

sägas lämpa sig för ett klassiskt journalistideal och tidningar som befinner sig långt ut 

på kommersialismens kant. 

 Här är 

också resultaten i linje med vilka arbeten som finns tillgängliga. Dock står inte intresset 

för Sport och Allmänt i proportion till hur många som arbetar inom dessa arbetsområden. 

Det är naturligtvis också en fråga om intresse. 

Studenternas svar kring utbildningens vikt talar för att sistaårsstudenterna har större 

tilltro till densamma. Vi ser en förändring i inställning här, som delvis beror på att de 

som genomgått utbildningen vill legitimera sitt val, men det kan även tyda på 

resonemangen som Nygren för i Yrke på glid, nämligen att teknikutvecklingen gett 

upphov till nya vägar och större möjligheter att ta sig in i yrket utan utbildning, och att 

professionaliseringsprocessen därför avtar, med resultatet att utbildningen får lägre 

status.  

Resultaten visar att de båda årskullarna som figurerar i undersökningen i mångt och 

mycket har samma syn på sin roll som journalist. Deras dragning till yrket bottnar 

framför allt i viljan att arbeta med att få uttrycka sig, främst i skrift men också på andra 

                                                           
70 Asp 2007, s. 60 
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sätt. Men skillnader finns och vi ser framför allt två anledningar till detta. Dels rör det 

sig om en anpassning till yrkeslivet, där den äldre årskullen har en mer realistisk syn på 

sitt yrkesliv, medan de yngre kan tillåta sig själva att vara mer drömmande i sina val. 

Detta kan ses som ett resultat av socialiseringen inom ramen för utbildningen och dess 

innehåll. Dessutom sker det en socialisering inom de olika grupperna, i detta fall fyra 

olika klasser, som ger en mer likriktad inställning till yrkesrollen inom varje enskild 

klass. Denna socialisering är långt gången i den äldre årskullen, medan den ännu knappt 

är påbörjad i den yngre årskullen. 

 

6.1.2 Hur förhåller sig första- respektive sistaårsstudenter till etiska aspekter och 

journalistiska ideal? 

Studenternas egen bild av sig själva som samhällsgranskare verkar vara lika stark i 

början av utbildningen som i slutet. Viktigt att påpeka är att studenterna i 

enkätundersökningen redan gjort den första arbetsuppgiften där granskningsidealet 

används i praktiken, ”Kommunalartikel”.  I den frågan som undersöker vad studenter 

ser som en journalist viktigaste uppgifter så är första- och sistaårsstudenternas åsikter 

generellt samordnade. Enkätresultatet tyder på att utbildningen från första halvåret inte 

förändrar studenternas syn på ideal och sig själva nämnvärt. Socialiseringen kan dock 

vara som störst i början av utbildningen då studenterna lär sig vad lärarna och gruppen 

tycker för att lägga upp sitt arbete på ett sådant sätt att det gynnar studenten mest 

resultatmässigt. Det som ändå tyder på att altruismen är lite starkare hos sistaårseleverna 

är att deras intressen i de frågor där de tillfrågas vad de vill jobba med och hur de vill 

jobba i framtiden visar att de är mer benägna att skriva om politik och ekonomi, samt att 

de till större del vill arbeta med public service. Uppsatsen Morgondagens journalister 

kommer fram till att studenterna inte valt utbildningen för att arbeta med det som anses 

vara journalistiska ideal, men att de anser att idealen är viktiga. Våra resultat följer 

samma mönster. Studenterna tycker idealen är viktiga även vid början av utbildningen. 

Sistaårsstudenterna vill visserligen till större del arbeta inom public service, men de kan 

även oftare tänka sig att arbeta som informatör.   

Att de etiska regler och den praktiska användningen av dessa som lärs ut uppmanar till 

en restriktiv men ifrågasättande attityd där man sällan har absoluta svar, stämmer mer 

överens med enkätresultatet. 
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Sistaårsstudenterna tycker oftare än förstaårsstudenterna att metodexemplen i enkäten 

aldrig är berättigade men grupperna ligger fortfarande väldigt nära varandra.  De skiljer 

sig tydligast på den fråga som rör metoder som behövs för att kunna ”wallraffa” där 

sistaårsstudenterna tycker att metoderna får användas, vilket stämmer överens med den 

litteratur och de föreläsningar om metoder och arbetsätt som finns inom utbildningen. 

Även vid namnpublicering är sistaårsstudenterna mer restriktiva än förstaårsstudenterna, 

och efter utbildningens gång är man längre ifrån kårens syn på namnpublicering än vid 

utbildningsstart, något som även stämmer överens med tidigare forskning där arbetande 

journalister är mindre restriktiva gällande både etiska ideal och vid 

namnpubliceringsfrågor.71

Totalt sett så verkar det som att de ideal och normer som, enligt kursansvariga, ska 

genomsyra både A- och B-kurserna i journalistik, överförs väl till eleverna under 

utbildningens gång. Processen är troligtvis som starkast i början när det gäller generella 

ideal och normer. Men i slutet av utbildningen har studenterna även börjat resonera som 

lärarkåren även i specifika exempel. Denna förändring i värderingar bland studenterna 

kan bero på flera olika faktorer. Kursernas utformning eller åsikter som formats av 

eleverna som grupp kan vara olika alternativ. 

 

6.1.3 Hur förhåller sig första- respektive sistaårsstudenter till nyhetsvärdering? 

 Det som tyder på att utbildningen trots allt leder till en mer 

ifrågasättande attityd är frågorna som rör huruvida en journalist kan arbeta med politiskt 

eller ideellt arbete. Sistaårsstudenterna är totalt sett mer negativa till detta, vilket 

stämmer överens med den mer restriktiva attityden på övriga ideella och etiska frågor. 

Samtidigt är det fler sistaårsstudenter som tycker att politiskt och ideellt arbete definitivt 

går att förena med journalistiskt arbete vilket tyder på att förstaårsstudenterna är mer 

osäkert inställda, och att sistaårsstudenterna har mer bestämda åsikter i vad som anses 

vara rätt och fel. 

Även i frågan om nyhetsvärdering ser vi en tydlig förändring genom utbildningens gång. 

Precis som i fallet om granskningsidealet så har även de förstaårsstudenter vi undersökt 

redan haft arbetsuppgifter som rör nyhetsvärdering. Däremot så skiljer sig 

nyhetsvärderingsresultaten i vår enkät mer mellan årskullarna än ideal frågorna, det kan 

vara så att frågan som undersöker idealet är mer åsiktsrelaterad och frågan om 
                                                           
71 Asp 2007, s. 81, 92 
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nyhetsvärdering kanske tolkats som en kunskapsfråga och beror till större del av 

studenternas erfarenhet och praktisering av denna. 

Förstaårsstudenterna anser att nästan alla faktorer är viktigare än vad sistaårsstudenterna 

tycker, detta tyder på att idealet ”informera allmänheten” kan vara starkare hos 

förstaårsstudenter än sistaårsstudenter. I övriga frågor om ideal och normer så skulle ett 

liknande resultat innebära att de normer som ingår i socialiseringsprocessen vid 

journalistikutbildningen inte överförs till eleverna. I det här fallet är det dock inte så. 

Den nyhetsvärdering som lärs ut skiljer sig nämligen från de ideal och etiska 

värderingar som lärs ut på så sätt att den snarare är mer baserad på hur kårens praktiska 

nyhetsvärdering ser ut, än de ideal lärarna önskar att journalistik ska ha. 

Lärarna har medvetet valt att lära ut sådan nyhetsvärdering de vet fungerar i de 

kommersiella medierna, även om den motsätter sig de ideal och värderingar som annars 

gäller genom utbildningen. Att sistaårsstudenternas tycker att många nyheter är mindre 

viktiga att informera allmänheten om visar snarare på en socialiseringsprocess än 

tvärtom.  

 

6.1.4 På vilket sätt påverkas socialiseringsprocessen på JMM och JMS av att dessa 

är professionsutbildningar? 

Vid en professionsutbildning överförs ideal och normer via utbildningen till studenterna 

till högre grad än vid en ickeprofessionsutbildning. Även om journalistyrket inte är en 

profession så kan man troligtvis påstå att journalistutbildningen är en 

professionsutbildning i stora drag. Att utbildningen då till stor del strävar efter att 

överföra ideal och normer leder till att socialiseringen kan bli starkare än vid andra 

utbildningar. Lärarna på journalistikutbildningarna på Södertörns högskola berättar att 

de medvetet vill föra vidare sin egen syn på idel och normer, att de är mer restriktiva när 

det rör etiska övertramp och avvikanden från de journalistiska idealen än kåren i sin 

helhet, att de strävar efter att föra det altruistiska idealet vidare och att de, även om 

nyhetsvärdering lärs ut så den passar med arbetslivet, skulle vilja rusta eleverna för att 

stå emot arbetslivets krav. 

Samtidigt som dessa ideal och normer lärs ut så får eleverna de verktyg de behöver för 

att arbeta med journalistik som ett hantverk. Journalistutbildningen har en 

socialiseringsprocess som kan bero på att utbildningen är en professionsutbildning och 



48 

 

även om yrket inte är en ren profession så innebär den socialiseringsprocess som finns 

vid utbildningscentrum så som Södertörns högskola att de journalister som utbildas har 

en relativt samstämmig syn på ideal och normer som, förutom att den är harmoniserad 

mellan studenterna, stämmer väl överens med lärarnas åsikter. 

 

6.2 Slutsatser 

Utifrån uppsatsens resultat och diskussion kring dessa, så har vi dragit följande 

slutsatser: 

• Studenterna får under utbildningens gång en mer realistisk syn på 

journalisters arbetssituation. 

 

• Studenter som genomgått utbildningen har en starkare altruistisk 

inställning. 

 

• Det är ingen stor skillnad mellan studenters ideal i början av utbildningen 

jämfört med i slutet. 

 
• Studenterna är mer anpassade efter de etiska ramar som lärarkåren 

förmedlar, i slutet av utbildningen. 

 
• Studenterna får en mer verklighetsanknuten nyhetsvärdering i slutet av 

utbildningen än vad de har i början. 

 
• Socialiseringen vid utbildningen bidrar till att studenterna är mer 

samstämmiga med lärarkårens ideal och normer vid examen. 

 

Enligt kursansvariga för A- respektive B-kursen i journalistik på Södertörn så förmedlar 

de kurser som omfattas i A- och B-nivå ideal och normer som förespråkar mer 

återhållsamma metoder än de ideal och normer som resten av kåren har72

                                                           
72 Asp 2007, s. 82 

. Sedan kan 

naturligtvis påverkan variera något beroende på vilka lärare som undervisar på varje 
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kurs. Redan tidigt i utbildningen får studenterna själva prova på arbetsuppgifter som 

bygger på granskningsidealet samt de pressetiska reglerna. Därefter går lärarna igenom 

uppgifterna med eleverna i grupp och påpekar var övertramp kan ha skett, och var 

eleverna inte följt de normer och ideal som utbildningen vill förmedla samt hur de ska 

korrigera sina uppgifter.  I många fall lär sig studenterna att få frågor har absoluta svar 

och att allt diskuteras från fall till fall. Detsamma gäller för frågor om nyhetsvärdering. 

Utvärdering av elevernas uppgifter görs av lärarna utifrån de mål lärarkåren har i en 

form av konsensus. En effekt av socialisering på utbildningscentra är att studenterna och 

klassen i sin helhet koncentrerar sig på att lära sig det de tror anses vara viktigt bland 

dem som betygsätter. Det kan innebära att de väljer att skriva på ett visst sätt, eller lär 

sig specifika fakta som de tror är viktigast. Genom en utbildning innebär detta oftast att 

studenterna lär sig det som testas genom tentamen eller förhör.  

Sammantaget ser vi att utbildningen som en socialiseringsprocess överför den syn på 

yrket som förmedlas via lärare och kurslitteratur. Eleverna tar åt sig det som anses 

viktigt att kunna, och i det här fallet blir det ett resultat av de moment, uppgifter och 

föreläsningar som avverkas under utbildningen. De påverkas även av sammansättningen 

av gruppen, sin egen klass, och de lärarledda diskussioner som förs kring olika 

problemställningar. De båda årskullarna har i stora drag en snarlik inställning till 

journalistyrket, vilket troligtvis bottnar i yttre omständigheter, som till exempel 

bakgrund, förväntningar och en inställning till hur man ”bör” tycka. Att många delar av 

undersökningen pekar på en väldigt liten åsiktsskillnad mellan årskurserna kan till viss 

bero på att undersökningen gjordes efter introduktionskurs och den första 

samhällsgranskande kursen. Studenterna hade redan vid undersökningstillfället gått 

igenom en del information om den journalistiska yrkesrollen och dessutom haft en 

granskande journalistisk arbetsuppgift. Utöver detta så kan det vara så att grupperna är 

snarlika åsiktsmässigt, oberoende av en socialisering, redan vid utbildningsstart 

troligtvis ha sin förklaring i att det är en relativt likriktad grupp som söker sig till just 

journalistutbildningarna. Socialiseringsprocessen visar sig därför tydligast i hur 

studenternas åsikter i specifika frågor, snarare än i övergripande ideal, förändras under 

de tre år de genomgår utbildningen. 

Studietiden har en påverkan på eleverna, både vad gäller kunskap och inställning till 

journalistyrket. Studenterna lär sig metoder för att granska och hitta information som 
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kan ses både som ett visst kunskapsmonopol men också som att utbildningen formar 

studenterna till att få en samhällsgranskande inställning. De verktyg som utbildningen 

ger studenterna kan vara en del av ett kunskapsmonopol i framtida yrkesutövning och 

därför tyda på att utbildningen och det sättet eleverna formas på, är en del av 

journalistyrkets professionaliseringsprocess.  

I många delar av tidigare forskning rörande journalistyrkets professionaliseringsprocess 

så utgår man ifrån att det som enar journalister är deras granskningsideal. 73

   

 Utifrån 

detta kan man säga att både den socialisering under utbildningstiden, och den rent 

praktiska utbildning som innebär att studenterna får ett starkare granskningsideal 

förbereder dem för att bli en del av den journalistkår som enas av granskningsidealet. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Vår uppsats undersöker samma utbildningsprogram, men olika klasser. En ännu bättre 

bild av utbildningarnas påverkan och socialisering hade givits om vi hade haft möjlighet 

att undersöka samma klasser, men vid två tillfällen under utbildningen. Därför föreslår 

vi att den som har tid och möjlighet att genomföra en sådan undersökning, ska ta den 

chansen.  

Vidare hade det varit intressant att se resultatet från andra skolor och andra 

journalistutbildningar. Vad finns det för likheter och skillnader och är det något som gör 

Södertörn unikt i sammanhanget? 

För att nå djupare i ämnet föreslår vi att en kvalitativ undersökning genomförs för att 

kunna få en mer nyanserad bild för att kunna ta reda på hur mycket socialiseringen inom 

klassen påverkar den enskilde individen och var deras åsikter och inställning har sin 

grund.  

                                                           
73 Wahl-Jorgensen & Hanitzsch 2009, s. 92 
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Enkät som ska ligga till grund för en C-uppsats i journalistik
Vår enkäts syfte är att undersöka vilken inställning journaliststudenter vid SH har för inställning till yrket.

Allmänna frågor:

1. Är du? Kvinna  Man                            2. När är du född? 19____

3. Läser du?  JMMv07 JMMh09 JMSv07  JMSh09
4. Har du arbetat som journalist? (Ej praktik) Ja Nej

Del 1 – Frågor gällande yrket i allmänhet

1. Varför vill Du bli journalist?
Journalistyrket attraherade mig därför att…

…jag vill ha ett spännande yrke ..........................................................

…jag alltid varit intresserad av att uttrycka mig .................................

…jag vill ha ett yrke som inte bara innebär arbete 
”mellan nio och fem” ...........................................................................

…jag vill ha ett fritt yrke .....................................................................

…jag vill ha ett yrke där jag kan belysa 
missförhållanden i samhället ...............................................................

…jag är intresserad av att arbeta med nyheter ....................................

…jag vill få möjlighet att påverka andra människor ...........................

…jag vill ha ett yrke där man inte behöver ha 
många års teoretisk utbildning .............................................................

Annat: ___________________________________________

2. I vilket/vilka medium vill Du helst arbeta?
Kryssa för de punkter du vill jobba med.
Public service-TV ...  Kommersiell TV ...  Public service-radio ... 
Kommersiell radio..   Dagstidning ..........   Magasin .....................    
Webb ......................   Kvällstidning ........  Spelar ingen roll ........ 
Annat:____________________________________________________________________________________________________

3. Besvara följande påståenden: 

För att vara en bra journalist krävs journalistutbildning ......................

Det borde krävas journalistutbildning med legitimering 
(ex läkare, jurist) för att få arbeta som journalist .................................

Att arbeta som journalist innebär att man arbetar för 
allmänhetens bästa ...............................................................................

Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer
   helt            delvis      knappast    inte alls

Instämmer Instämmer Har något Har helt
     helt     delvis  avvikande           avvikande
    uppfattning       uppfattning 



4. Vilka arbetsuppgifter vill Du ha i Ditt framtida yrke?
Kryssa för de alternativ som passar dig.
Reporter ...........  Redigerare / Layout ..  Fotograf  ................................
Chefredaktör ...  Redaktör ...................  Arbetsledare / Nyhetschef .....
Webbredaktör ..  Grafiker ....................  Krönikör ................................
Programledare / Nyhetssändare ..........................  Pressekreterare  / Informatör . 
Annat:____________________________________________________________________________________________________
 
 
5. Vilket ämnesområde vill Du arbeta med?
Kryssa för de alternativ som passar dig.
Politik/samhälle .............  Sport .................................  Utrikes . 
Ledare/kommentar .........  Kriminalitet/rättsväsende .. Kultur ..
Ekonomi/arbetsmarknad   Nöje ..................................  Familj .. 
Feature ...........................  Allmänt ............................
Annat:____________________________________________________________________________________________________

6. Vad ser Du som Din framtida journalistroll? 
Välj ett alternativ.

Expert .................................................... 
Folkbildare ............................................
Hantverkare ........................................... 
Multijournalist .......................................
Underhållare .......................................... 
Content provider / Innehållsleverantör .. 

 
Del 2 – Journalistiska ideal och etik

7. Här följer en rad påståenden om journalistens yrkesroll. 
Vilken är Din uppfattning om vart och ett av dem?
En journalist bör betrakta sig som…

… en kritiker av samhällets orättvisor ..................................................

… en som förmår ge människor upplevelser ........................................

… en som stimulerar nya tankar och idéer ...........................................

… en neutral rapportör av det som sker i samhället .............................

… en som speglar den allmänna opinionen ..........................................

… en granskare av samhällets makthavare ...........................................

… ett språkrör för den lokala opinionen ...............................................

… en som enkelt kan förklara komplicerade händelser ........................

8. Besvara följande påståenden: 

En journalist bör INTE engagera sig i politiskt arbete .........................

En journalist bör INTE engagera sig i ideellt arbete ............................

Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer
   helt            delvis      knappast    inte alls

Instämmer Instämmer Har något Har helt
     helt     delvis  avvikande           avvikande
    uppfattning       uppfattning 



9. Anser Du att följande typer av lokala uppdrag principiellt går 
att förena med ett arbete som nyhetsjournalist på samma ort?

Styrelseuppdrag i idrottsförening .......................................................

Ledamot av kommunfullmäktige .......................................................

Uppdrag i politiskt parti .....................................................................

Styrelseuppdrag i miljöorganisation ..................................................

10. Journalister måste använda olika metoder för att få tag på 
svåråtkomliga uppgifter. Vilken bedömning gör Du personligen 
av följande metoder när det gäller att få fram material för publicering?

     Metoden...

Att betala för att komma över sekretessbelagda uppgifter ...................

Att kopiera sekretessbelagda handlingar utan tillåtelse .......................

Att utge sig för att vara någon annan ...................................................

Att hota en uppgiftslämnare med ofördelaktig publicitet ....................

Att ta anställning för att därigenom komma åt ”inside information” ..

Att lova en uppgiftslämnare att samtalet endast är ”off the record” 
men sedan ändå publicera det ..............................................................

11. När tycker Du att man får publicera känslig information. 
Vilken är Din bedömning vad gäller följande tänkta exempel?

Personer som omkommit i en bussolycka ...........................................

En person som anhållits misstänkt för mord .......................................

En politiker som är åtalad för falskdeklaration ...................................

En företagsledare som anhållits för rattfylleri ....................................

En person som anhållits misstänkt för narkotikabrott ........................

En politiker som åtalats för rattfylleri .................................................

En företagsledare som är åtalad för falskdeklaration ..........................

 

    Ja,  Ja,  Nej,   Nej,
absolut              kanske           knappast             absolut inte

  är alltid         kan då och då       kan någon           kan aldrig  
berättigad      vara berättigad    enstaka gång      vara berättigad
                                                 vara berättigad

Nyheten ska  Nyheten skall  Nyheten skall      Vet inte 
redovisas utan      redovisas men inte redovisas
inskränkningar       utan namn                   alls

Fortsättning på nästa sida!



Del 3 - Nyhetsvärdering
12. Hur stor betydelse tycker Du personligen att följande påståenden har för vad som blir en nyhet? 

Att en nyhet tar upp något negativt .....................................................

Att en nyhet handlar om en kändis / elitperson i samhället ................

Att nyheten grundas på en händelse snarare än 
ett pressmeddelande ............................................................................

Att nyheten är viktig och relevant för allmänheten ............................

Att nyheten handlar om något som hänt i Sverige .............................

Att nyheten rör något som det hörs mest om i medier ”just nu” ........

Att nyheten rör ett område/händelse som läsarna 
kan identifiera sig med .......................................................................

Att nyheten handlar om politik eller ekonomi ...................................

Att nyheten är enkel att förstå ............................................................

Att nyheten har elitpersoner som källor .............................................

Att nyheten handlar om brott eller olyckor ........................................

Att nyheten är sensationell eller överraskande ..................................

Tack för din medverkan!

Kan du tänka dig att ställa upp på en längre intervju?
Fyll i namn och kontaktuppgifter så hör vi av oss. 

Namn:______________________________________________
Epost:______________________________________________
Telefonnummer:______________________________________

Stor betydelse        Ingen betydelse
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