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Abstract 

Vi har i arbetet med denna uppsats studerat hur och i vilken utsträckning före detta studenter från 

Södertörns högskolas fyra journalistprogram etablerar sig på den journalistiska arbetsmarknaden.  

Med hjälp av en enkät har vi intervjuat 149 personer två respektive fem år efter att de avslutat 

sina studier. Snarlika undersökningar har genomförts vid tre tidigare tillfällen, och vi har även 

kunnat använda resultaten av dessa i vår analys.  

Vi har undersökt många olika faktorer, till exempel vilket program respondenterna gått, hur 

gamla de är, och i fall de studerat något annat utöver journalistik. Vi har också ställt frågor om 

vilka kompetenser respondenterna själva upplever sig ha nytta av i sitt journalistiska arbete, och 

huruvida de önskar att utbildningen hade innehållit mer eller mindre undervisning inom dessa 

områden. Vi har även studerat vilka elever som etablerar sig inom de till journalistik närliggande 

branscherna PR och kommunikation. 

Vi har kunnat konstatera ett antal olika samband. De tillfrågade som gått programmet 

Journalistik och multimedia (förkortat JMM) har journalistiskt arbete i betydligt högre 

utsträckning än övriga. Allra lägst etableringsgrad har de som vid intervjutillfället var äldre än 

35 år. En annan faktor som påverkar är ifall respondenten har erfarenhet av andra 

eftergymnasiala studier än de som ingår i utbildningsprogrammet. Är så fallet är sannolikheten 

mindre att personen arbetar journalistiskt.  

Nyckelord: Södertörns högskola, professionalisering, arbetsmarknad, journalistutbildning, 

journalistik, kompetens, utbildning, PR.  
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Populärvetenskaplig beskrivning 

Högskolepoängen fixar inte jobbet 

Frågan om vad som gör en bra journalist och hur (eller huruvida) framtidens journalister bör 

utbildas har under lång tid gett upphov till diskussioner inom yrkeskåren. Vissa hävdar att 

journalistiken tjänar på att ha en akademisk grund, medan andra menar motsatsen.  

Vår studie visar att de studenter från något av Södertörns högskolas fyra journalistprogram som 

även studerat annat, har svårare att etablera sig och få höga befattningar  inom journalistiken än 

de som inte gjort det. Bland de redan yrkesverksamma har de som pluggat mindre även en mer 

optimistisk syn på sina möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden.  

Vi bör nämna att de allra flesta, cirka fem av sex, har studerat tidigare. Det är alltså den lilla 

grupp som inte gjort det som sticker ut från helheten genom att jobba med journalistik i betydligt 

högre utsträckning än resten.  

Vår studie kan alltså visa att hög akademisk kompetens inte tycks vara en tydlig fördel när 

studenterna ska ta sig in på arbetsmarknaden. Detta gäller journalistjobb i allmänhet, vi kan inte 

uttala oss om ifall hög akademisk kompetens är meriterande inom vissa specifika sektorer.  

Många av de mer ‖högutbildade‖  hamnar istället inom de närliggande yrkesområdena PR och 

kommunikation. Vissa arbetar förstås också med något helt annat, i många fall relaterat till 

tidigare eller senare studier. De som studerat mer behöver inte nödvändigtvis klara sig sämre på 

den journalistiska arbetsmarknaden. Skillnaden kan istället bero på att de har fler möjligheter att 

söka jobb inom andra områden. 

Vår studie har också kunnat måla upp bilden av en väldigt jämställd yrkeskår. Det är betydligt 

fler kvinnor än män som studerar journalistik, men de tycks ha samma förutsättningar att få 

journalistjobb efter examen. Kvinnor och män tjänar även ungefär lika mycket och har en nästan 

identisk syn på sina egna möjligheter på arbetsmarknaden.  

Även om bara hälften av de tillfrågade arbetar heltid med journalistik verkar det inte som att de 

före detta Södertörnstudenterna löper någon större risk att hamna helt utanför arbetsmarknaden. 

Bara 3,5 procent av de tillfrågade har angett att de helt saknar sysselsättning.  
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1 Inledning 
När de första journalistutbildningarna startade i Sverige under mitten på 50-talet, vägrade bland 

andra Göteborgsposten länge ta in praktikanter eller anställa människor som studerat där. Det 

fanns en utbredd rädsla för att journalistikens inträde i akademin inte bara var onödigt, utan rent 

av negativt för yrket.  

Idag ser arbetsmarknaden helt annorlunda ut. En relevant utbildning är ofta ett krav snarare än en 

merit och de svenska journalistprogrammen slår rekord i antal sökande år efter år. 

Diskussionerna om vad som gör en bra journalist, och vilken roll utbildningen spelar för detta, 

kvarstår. Och kanske viktigast av allt, frågan om vad som gör en journalist som får jobb. Som 

studenter på en av Sveriges största journalistutbildningar är vi förstås nyfikna på vad som 

kommer krävas av oss på den arbetsmarknad vi snart kommer att möta. Denna uppsats är en del i 

vårt försök att ta reda på svaren. 
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2 Bakgrund 

2.1 Journalistutbildningarnas födelse 

Journalistikens första kontakt med akademin sker år 1869 i USA, då ämnet blir en del av en 

konstnärlig utbildning på dåvarande Washington College. Detta bemöts med stor tveksamhet, 

inte minst från journalisterna själva. Under de kommande decennierna följer flera eldsjälar som 

på olika sätt, och med blandade resultat, försöker integrera journalistik i utbildningsväsendet. 

Mest känd är Joseph Pulitzer, som finansierade den första journalistutbildningen på Columbia 

University (Josephi 2009, 44).  

I Sverige dröjer det till början av 1900-talet innan frågan om utbildning för journalister tas upp 

på allvar. Fram till dess har aspirerande journalister fått lära sig yrket genom långa praktik- och 

lärlingstjänster på någon av landets tidningar (Gullö, 2010). När Svenska publicistklubben så 

börjar diskutera behovet av en journalistutbildning, bemöts förslaget, precis som i USA, med 

mycket stor skepsis från yrkeskåren. Även Svenska journalistförbundet, som i mycket annat varit 

en viktig drivkraft för journalistyrkets utveckling, ställer sig på tvären inför förslaget (Petersson 

2007, 305). 

Trots motståndet startar den första svenska journalistutbildningen Göteborgs universitet år 1938, 

men bara 30 elever hinner ta examen innan andra världskrigets framfart tvingar skolan att 

stänga. Under 50- och 60-talen tar utvecklingen fart igen, och det startas utbildningar i både 

Göteborg och Stockholm. Medieföretagen är dock fortfarande negativt inställda, och bland andra 

Göteborgsposten vägrar länge att anställa nyutexaminerade journalister, eller ens låta 

studenterna göra praktik på tidningen (Gullö 2010). Frågan om huruvida journalist var något 

man föddes som eller något man kunde skolas till inom akademin, blev en vattendelare inom 

yrkeskåren (Petersson 2007, 307).  

Det ökade intresse som ändå präglade debatten från och med 1950-talet kan förklaras genom den 

allmänna utvecklingen i mediesverige. Skandaljournalistiken hade nått landet, och allt fler talade 

om att det fanns ett ökat behov av en gemensam etik inom yrkeskåren. En del accepterade till 

och med att en sådan etik skulle kunna läras ut genom skolväsendet (Peterson 2007, 305). Själva 

innehållet i utbildningen blev därmed nästa omdebatterade ämne. Många gick med på idén om  
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en utbildning förutsatt att den bara lärde ut praktiskt hantverk och etiska regler. Det fanns en 

rädsla för specialisering och akademisering, att journalisterna skulle skolas till ―fackidioter‖ 

(ibid, 310) 

2.2 Journalistik på Södertörn 

Södertörns högskola har haft en journalistutbildning sedan 1998, då programmet Journalistik och 

multimedia (JMM) startade på den två år gamla högskolan. Tanken med programmet var, och 

förblir än idag, att utbilda journalister med en bredare och modernare kompetens än de 

traditionella journalistprogrammen (Gullö 2010, 84). Några år senare startade ytterligare två 

program: Samhällsstudier med praktisk journalistik, SPJ (nu kallat Journalistik med 

samhällsstudier och förkortat JMS) och Journalistik med naturvetenskap, JNA (nu Journalistik, 

människa och miljö eller JMOM). 

Målet med JMS-programmet är ge en bred utbildning samtidigt som studenterna blir 

specialiserade inom ett samhällsvetenskapligt ämnesområde (Södertörns högskola 2012a). 

JMOM ska utbilda journalister som vill jobba med en naturvetenskaplig inriktning, kanske 

främst som vetenskapsjournalister (Södertörns högskola 2012b). Sedan 2009 finns även 

Journalistik för akademiker (JAK), en ettårig påbyggnadskurs för dem som redan har en examen 

inom ett annat ämne. Journalistikundervisningen är till stora delar densamma inom samtliga 

program, och avser att ge studenterna en bra blandning av teori och praktik (Gullö 2010, 86) 

2.3 Utbildningen idag 

Utbildningsnivån bland journalister i Sverige idag är hög. Ungefär 76 procent av alla journalister 

i Sverige har någon form av högskoleutbildning, en väldigt stor andel jämfört med befolkningen 

i stort (Nygren 2008, 50). Om man ser till hur många som har en specifik journalistutbildning 

ligger vi långt före bland andra Tyskland och USA (Josephi 2009, 44). Och utvecklingen har gått 

fort. År 1989 hade mindre än hälften av alla journalister utbildning inom journalistik. Idag är de 

två av tre (Nygren 2008, 55).  

Under samma period som utbildningsnivån ökat har könsfördelningen inom journalistiken 

förändrats drastiskt. Länge var yrket så gott som helt mansdominerat, men idag är kvinnor i 

majoritet inom flera delar av branschen (Nygren 2008, 52). Genomströmningen har också blivit 

större, många stannar inte längre än tio år i yrket (ibid, 55). 
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3 Tidigare forskning 
Det finns inte enormt mycket forskning om journalistutbildningarnas betydelse för yrket 

journalist som profession, men den som finns erbjuder många intressanta slutsatser och uppslag 

för vidare forskning. Hugo de Burghs (2003) artikel Skills are not enough diskuterar vikten av 

att en journalistutbildning innehåller moment från många olika kunskapsområden, och 

argumenterar framför allt för betydelsen av traditionellt akademiska inslag. Detta blir enligt 

honom allt viktigare i en tid då en förändrad medievärld ställer nya och allt högre krav på 

journalisterna i den (2003, 95).  

Journalistikvetenskapen skiljer sig från andra vetenskaper, inte bara genom att den är 

förhållandevis ung. Den ―stjäl‖ (de Burgh 2003, 96) även från i stort sett alla andra områden och 

fungerar på så sätt som en enda stor tvärvetenskaplig vetenskap. de Burgh menar att dessa 

kunskapsinfluenser, främst de från sociologi och statsvetenskap, är grundläggande för att forma 

journalister med förståelse för det samhälle de verkar i och rapporterar om. Men kunskaperna 

kan också komma till användning rent praktiskt, som när en journalist ska ta ställning till och 

förklara nya forskningsrön, vilket de Burgh (2003, 97) menar blir en allt större del av arbetet. 

I Tim Browns och Steven Collins (2010) artikel What “they” want from “us”: Industry 

expectations of journalism graduates redovisas en studie av vilken kompetens 

redaktionsmedarbetare anser att nyanställda på deras arbetsplats bör ha. Den visar, i kontrast till 

de Burghs studie, att nyetablerade journalister främst förväntas vara multimedialt och tekniskt 

kompetenta (2010, 79). Mycket av studiens upplägg påminner om vår, med den främsta 

skillnaden att den fokuserar på journalister i USA. Dessutom har vi olika utgångspunkter: Brown 

och Collins studerar representanter från arbetsmarknaden och vi enskilda arbetstagare. Därför 

kan det också bli intressant att jämföra de två studiernas resultat med varandra. 

Södertörns högskola har tidigare publicerat Vem får jobbet? – En kvantitativ studie om 

arbetsmarknaden för journalister utbildade vid Södertörns högskola av Emma Hultberg och 

Lisa Rogert (2011). De har utgått från samma enkätstudie som vi, med vissa skillnader, och 

undersöker också före detta journaliststudenters roll på arbetsmarknaden. Deras studie skiljer sig 

från vår på så sätt att de fokuserar på hur journaliststudenterna fick information om jobben, 

snarare än på vilka kompetenser som krävs för att utföra dem.  
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Då är uppsatsen JMM – vad hände sen? (Emborg & Halling 2008) mer lik vår i sin teoretiska 

ansats. Författarna vill, precis som vi, titta närmare på utbildningarnas betydelse för professionen 

journalist. De har dock gjort en kvalitativ intervjustudie, som endast fokuserar på eleverna som 

gått JMM-programmet. Författarna till denna uppsats konstaterar att JMM-utbildningen är 

alldeles för bred för att vara helt yrkesförberedande (2008, 41) och att den bild av den 

journalistiska arbetsmarknaden som förmedlas på utbildningen inte stämmer överens med 

verkligheten (2008, 42). Samtidigt menar de intervjuade i undersökningen att utbildningen gett 

dem en bra grund att stå på i arbetslivet. 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

3.1.1 Definition av en profession 

Det går inte att diskutera huruvida journalistik bör räknas som en profession eller inte, utan att 

definiera vad en profession egentligen är. Här går åsikterna vitt isär. Vi har valt att utgå från de 

kännetecken som presenterats av Rolf Torstendahl (1989, se Nygren 2008, 13): 

 Autonomi och kunskapsmonopol inom det området. 

 Makt att fatta egna beslut i arbetet. 

 Gemensam etik som styrs av yrkesregler och intern granskning. 

 Yrkesorganisationer som verkar för att skydda ovanstående. 

Gunnar Nygren (2008, 14) beskriver dessutom hur personer som tillhör en profession delar en 

gemensam känsla av att de arbetar mot ett högre mål, något som står utan- och ovanför den 

enskilda yrkesutövaren eller det enskilda företagets intressen. Nygren beskriver också hur en 

profession utvecklar olika utestängningsmekanismer för att hålla obehöriga borta från fältet. 

Eftersom vi menar att dessa drag är viktiga för synen på en profession, och i synnerhet för den 

diskussion vi avser föra, kommer vi att lägga till dem som punkter: 

 Altruism, en delad uppfattning inom professionen om att man arbetar för det allmänna 

bästa. 

 Utestängningsmekanismer, vanligtvis i form av krav på legitimering (Nygren 2008, 

14). 

Professionalisering definierar vi utifrån Petersson som ―den process varigenom ett yrke uppnår 

ställningen som en profession.‖ (2007, 23).  



6 
 

3.1.2 Profession, ickeprofession eller semiprofession? 

Gunnar Nygren beskriver hur journalistyrket utvecklats under 1900-talet, från att leva och verka 

―i makthavarnas ledband‖ (2008, 9), till att bli mer självständigt. Denna utveckling har varit en 

viktig orsak till att yrket ökat i status under samma tid. Lennart Weibull (Petersson 2007) delar 

Nygrens tankegångar, och menar att framväxten av en kritisk samhällsjournalistik är det som gör 

att journalistik idag borde räknas som en profession. Han menar också att en viktig orsak till 

denna utveckling är Svenska journalistförbundets uppkomst och framväxt, som hjälp till att ena 

journalistkåren.  

Men här går alltså åsikterna isär. Dels ser kriterierna olika ut, dels skiljer sig uppfattningen om 

ifall ett yrke måste uppfylla samtliga kriterier, eller om det räcker att uppfylla några av dem för 

att räknas. Vissa delar Weibulls mer generösa syn på att journalistik har tillräckligt många starka 

kännetecken för att uppfylla kraven, medan andra tycker att journalistiken hamnar i gränslandet 

och borde räknas som något slags semiprofession. Yrket har ”kortare utbildning, lägre status 

och mindre självständighet än de erkända professionerna‖ (Petersson 2007, 19). Det saknas 

fortfarande tydliga metoder för legitimering och utestängning, och de etiska reglerna går att 

ifrågasätta (Nygren 2008, 19).  

De flesta är eniga om att journalistiken genomgick en ökad professionalisering under den andra 

halvan av 1900-talet (Petersson 2007, 19). Därefter börjar dock en diskussion (bland annat hos 

Nygren 2008, 24) om ifall de senaste årens tekniska och arbetsmarknadsmässiga utveckling lett 

till en vändning, och att yrket nu börjat genomgå en de-professionalisering. Gunnar Nygren 

(2008, 157-161) lyfter fram flera exempel på detta. Det tydligaste kanske är journalistikens 

utveckling på internet. Man måste inte längre ha tillträde till tryckt press för att nå ut till många 

människor. Det räcker med en bredbandsuppkoppling och medlemskap på en bloggportal. Den 

journalistiska arbetsrollen har blivit otydligare och medlemstalen i journalistförbundet lägre. 

Dessutom kan man förklara utvecklingen utifrån att ekonomiska intressen blir en starkare 

drivkraft som allt oftare får gå före den självständiga journalistiken (Nygren 2008, 157-161). 
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Slutligen kan vi fråga oss ifall en ökad professionalisering av journalistyrket över huvud taget är 

något att eftersträva. Gunnar Nygren (2008, 16) resonerar till exempel kring ifall legitimering av 

de yrkesutövande skulle kunna gå emot yttrande- och tryckfriheten. En förutsättning för den fria, 

oberoende journalistiken är att det går att ta sig in på fältet på fler än ett sätt. Andra hävdar att 

ökad professionalisering av journalistkåren är en förutsättning för att man ska kunna fortsätta 

verka som den tredje statsmakten (Petersson 2007, 20).  

3.1.3 Utbildningens betydelse för yrkets professionalisering 

Det var genom utbildningen som journalistyrket tog det stora steget från att vara ett hantverk till 

att bli en profession, enligt Lennart Weibull (Peterson 2007, 18). Utbildningen kan bland annat 

påverka yrkets professionalisering genom att journalisterna skolas med samma etik och syn på 

nyhetsvärdering (Nygren 2008, 55) . Även Beate Josephi (2009, 42) talar positivt om 

utbildningens effekter och skriver att den förbättrar journalistiken genom att förbättra 

journalisterna.  

Jospehi menar att det är viktigt att komma till klarhet kring ifall yrket journalist ska räknas som 

en profession eller inte, eftersom det kan ha stor betydelse för utbildningen. Räknas det som en 

profession är journalistutbildningen en nödvändighet, är det inte en profession kanske den inte 

ens behövs (Josephi 2009, 47). Debatten om utbildningens existens och utformning skiljer dem 

som tycker att journalistik är något som bara borde läras ut ―i verkligheten‖ (eller åtminstone i 

nära anknytning till den) och de som tycker att en teoretisk och vetenskaplig utgångspunkt kan 

vara en likvärdigt viktig del av vad som gör en bra journalist. Petersson kallar 50- och 60-talens 

representanter för de olika åskådningarna ―praktiker‖ och ―akademiker‖ (2007, 308). 

Även sedan man uppnått en ganska stor enighet om att utbildning gynnar journalistkåren, 

återstår delade åsikter om vad som faktiskt ska läras ut. Det talas om ökade krav på 

multikompetens bland journalister (Nygren 2008, 71-76) och att studenternas position på 

arbetsmarknaden bygger på att de lär sig om nya medieformer och den teknik som kommer med 

dem.  

Det finns dock personer som kritiserar en alltför praktisk och yrkesinriktad utbildning. Lee 

Bollinger (2003, se Josephi 2009, 50), rektor på Columbia University som erbjuder en av 

världens högst ansedda journalistutbildningar, uttrycker vikten av att journalistikundervisningen 

håller en viss distans till arbetslivet för att behålla elevernas självständiga syn på yrket. Den 

kunskap som behövs för att producera god journalistik är bredare och mer komplex än att bara 
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behärska efterfrågade tekniska hjälpmedel. Dessutom har akademin inte bara till uppgift att 

utbilda arbetskraft för den journalistiska marknaden, utan också att analysera och granska dess 

utveckling (Josephi 2009, 52). 

3.1.4 Arbetsmarknaden i en förändrad medievärld 

Medierna och marknaden har alltid varit tätt och komplext sammanknutna. Relationen mellan 

den journalistiska autonomin och de kommersiella intressen som oundvikligen förutsätter dess 

existens har förändrats, och på många sätt förstärkts, i och med att medieformer och ägandeskap 

tagit sig nya uttryck. I sin bok Media Work beskriver kommunikationsprofessorn Mark Deuze 

(2007) denna utveckling och hur den påverkat villkoren på den journalistiska arbetsmarknaden. 

Han menar att journalister i ökad utsträckning slits mellan att arbeta efter marknadslogiken och 

den traditionella medielogiken. Pressen på att skriva vad som säljer ökar samtidigt som 

journalisterna, inte minst från sig själva, känner krav på att skapa en intressant och självständig 

produkt (2007, 98).  

Medieföretag går samman till större mediebolag (ibid,57) samtidigt som internet möjliggör nya 

mindre medieformer som konkurrerar med de traditionella (ibid, 97). Vad gäller 

arbetsförhållanden för mediearbetare hänvisar Deuze till en studie genomförd av ―the 

International Labor Organization (ILO) (i Deuze 2007, 94). I rapporten beskrivs hur den 

tekniska utvecklingen har lett till stor tillväxt och nya jobb inom vissa sektorer av 

mediebranschen, och lett till kraftiga nedskärningar inom andra. Denna utveckling går snabbt, 

och leder till att kraven på omlärning eller ökad multikompetens (multiskilling) för de redan 

etablerade ökar. Yrken som tidigare varit tydligt åtskilda saknar idag en klar gräns (Deuze 2007, 

56). Ägarkoncentrationen leder också till att journalistjobben i ännu högre utsträckning än 

tidigare finns i storstadsområdena (Deuze 2007, 101).  

Samtidigt öppnar utvecklingen upp för ―producerande konsumenter‖ (Deuze 2007, 95), som 

kommenterar på bloggar och nyhetssajter och på andra sätt bidrar med olika typer av 

användargenererat material. Medieanvändarna har blivit mediearbetarnas kollegor. Å ena sidan 

utgör dessa en resurs och ökar intresset för journalistik i allmänhet, å andra sidan skapar det 

ekonomiska problem för medieföretag som överlever på att ta betalt för sina tjänster. 
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Sociologen Anthony Giddens (2007) har formulerat ett antal tendenser som han menar bidrar till 

förändringar på arbetsmarknaden i stort. Även Giddens tar upp ökade krav på multiskilling, på 

svenska översatt till allsidighet (Giddens 2007, 570). Istället för att inneha specifik kompetens 

förväntas en anställd i första hand vara initiativrik, socialt kompetent och ha lätt att lära sig nya 

saker. Att behärska ett särskilt datorprogram eller annan teknik blir en merit snarare än ett krav 

(Giddens 2007, 570). Specialister har ersatts med generalister (Giddens 2007, 571).  

Denna nya syn på arbetskraft förutsätter enligt Giddens (2007, 570-571) att de anställda ges 

möjligheter att vidareutbilda sig och utveckla sin kompetens på arbetsplatsen (―On the job 

training‖). Denna möjlighet ges dock oftast till de som har högst kvalifikationer från början.  

En annan viktig förändring gäller formerna för anställning. Det ställs allt högre krav på 

flexibilitet på arbetsmarknaden, vilket leder till att människor i allt högre utsträckning blir så 

kallade ―portfolio workers‖ (Giddens 2007, 571 & Deuze 2007, 100) . Fast anställning livet ut 

ligger inte i tiden, istället förväntas vi byta jobb eller uppdragsgivare många gånger under 

arbetslivet. Andelen journalister som arbetar frilans, har projektanställningar eller är anställda 

via bemanningsföretag ökar, och inom de större medieföretagen blir det allt vanligare med 

interna omflyttningar (Deuze 2007, 103).  

För den som uppskattar flexibiliteten kan förstås utvecklingen ses som något positivt, men den 

leder också till en kraftigt minskad anställningstrygghet. Det blir lättare att bli av med jobbet och 

svårare att säkra sig inför pension eller eventuell sjukdom (Giddens 2007, 572). Samtidigt 

försvagas fackets ställning allt mer, vilket gör det ännu svårare att försvara journalisternas 

intressen och rättigheter (Deuze 2007, 103). Deuze (2007, 101) menar att detta kan ses som ett 

slags maktskifte på arbetsmarknaden. Istället för att arbetsgivare tävlar om att anställa de mest 

kompetenta arbetstagarna måste arbetstagarna slåss om, om än bara tillfälliga, anställningar. 

I och med de nya medie- och anställningsformerna förändras även arbetstiderna. ―Nio till fem‖-

jobben hör till det förgångna, istället präglas den dygnet runt-verksamma marknaden av skift- 

och övertidsarbete. Detta kan eventuellt anses stimulerande för kreativiteten, men skapar också 

större stress inom yrkeskåren (Deuze 2007, 103). Även lönerna förändras, det blir allt vanligare 

med provisionsbaserade löner (Deuze 2007, 107). ILOs studie visar att många mediearbetare kan 

tänka sig att acceptera lägre löner och sämre villkor för att kunna hålla sig kvar i arbete (i Deuze 

2007, 94).  
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Nachum Sicherman (1991), ekonomiprofessor vid Columbia Business School, har forskat i 

utbildningsnivåns betydelse för hur människors etablering och rörlighet på arbetsmarknaden. I 

artikeln ”Overeducation” in the Labor Market beskriver han att människor som har en högre 

utbildningsnivå än grundkraven har en större rörlighet, både mellan olika företag inom samma 

sektor och mellan olika sektorer. De med lägre utbildningsnivå har en större chans att bli 

befordrade inom samma företag (han kan dock inte förklara orsaken till detta samband och det 

tas inte upp i diskussionen), medan de mer högutbildade individerna klättrar uppåt i 

karriärstegen genom att byta arbetsplats. Resultaten visar även ett samband mellan högre 

utbildning och både lägre arbetslivserfarenhet och lägre grad av vidareutbildning på 

arbetsplatsen (‖on the job training‖). Detta samband rör sig i bägge riktningar.  

I boken Microeconomics (Hubbard & O’Brien 2010) beskriver författarna att tillgången på 

arbetskraft för ett specifikt yrke minskar om människor har möjlighet att söka arbete på andra 

arbetsmarknader än den specifika. 

 
3.2 Vetenskaplig frågeställning 

Vi vill undersöka vilka personliga förutsättningar och vilken kompetens som krävs på den 

journalistiska arbetsmarknaden, och i vilken utsträckning dessa kan och bör tillgodoses genom 

en journalistutbildning. Hur påverkar utbildningen journalistikens roll som en profession? Och 

har villkoren och kraven på den journalistiska arbetsmarknaden förändrats? 

 I vilken grad lyckas ex-studenterna etablera sig på den journalistiska arbetsmarknaden? 

 Vilka faktorer påverkar vem som klarar sig bäst? 

 Påverkar andra eftergymnasiala studier i vilken utsträckning ex-studenterna etablerar sig 

på den journalistiska arbetsmarknaden? 

 Vad önskar ex-studenterna av utbildningens teoretiska respektive tekniska sidor, och på 

vilket sätt avspeglas dessa i arbetslivet? 

 Bidrar utbildningen till journalistyrkets professionalisering?  

 Hur ser ex-studenternas arbetsförhållanden ut idag jämfört med då studien genomfördes 

för första gången? 
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4 Metod och material  

Vi har genomfört en kvantitativ studie av före detta journaliststudenter som tog ut sin examen 

från Södertörns högskola för två respektive fem år sedan. Vi har inkluderat alla dessa 198 

studenter i vårt urval. Själva undersökningen har formen av en enkät som genomförts över 

telefon och tog mellan sju och tio minuter per intervju. Totalt svarade 149 av studenterna på 

undersökningen, vilket gett oss en svarsfrekvens på 75 procent. De tre gånger studien 

genomförts tidigare har den haft en svarsfrekvens på 74, 68 respektive 77 procent. Enligt 

Metodpraktikan (Esaiasson, 2012, s. 234) är 70-80 procent en bra svarsfrekvens i en 

frågeundersökning. Vi har haft tillgång till de tidigare studiernas originaldata och har lagt till vår 

egen data i samma databas. 

 

4.1 Ursprungsstudien 

Enkäten är baserad på en studie som genomförts på samma sätt tre gånger tidigare (Rogert & 

Hultberg 2011). Vi har valt att behålla de flesta frågor från föregående år. I den ursprungliga 

studien undersöks variabler som rör den journalistiska arbetsmarknaden, samt 

journalistutbildningen på Södertörns högskola. Några specifika variabler som undersöks är:  

Arbetsmarknadsvariabler 

 I vilken grad respondenten jobbar med journalistik, pr eller kommunikation. 

 Om respondenten är medlem i Svenska journalistförbundet. 

 Vilken anställningsform respondenten har. 

 Vilken typ av journalistisk arbetsplats respondenten jobbar på. 

 Vilken respondentens huvudsakliga arbetsuppgift är. 

 Hur ofta respondenten arbetar med webb eller elektronisk publiciering. 

 Vilken ort respondenten huvudsakligen arbetar på. 

 Vilken månadslön respondenten har. 

 Hur respondenten värderar sina möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden. 
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 Utbildningsvariabler 

 Vilket av journalistprogrammen på Södertörns högskola respondenten studerat på. 

 Hur respondenten värderar utbildningens kombination av ämnen. 

 Hur respondenten värderar det kursinnehållet i utbildningen. 

 Hur respondenten värderar utbildningens kvalitet. 

 Hur respondenten värderar utbildningens betydelse för det jobb personen har nu. 

 

4.2 Våra tillägg till studien 

Utöver den ursprungliga enkäten har vi valt att lägga till ett antal variabler, utifrån det vi vill 

undersöka i vår uppsats. Våra nya variabler rör i första hand utbildning och kompetens, men vi 

har även lagt till några som handlar om den journalistiska arbetsmarknaden. 

Utbildningsvariabler 

 Om respondenten har erfarenhet av andra eftergymnasiala studier och i så fall inom 

vilket område. 

 Om respondenten önskat mer/mindre undervisning inom ett antal av oss utvalda 

kompetenser (se enkät i bilagor). 

 

Kompetensvariabler 

 Hur viktiga ovan nämnda kompetenser (se enkät i bilagor) är i respondentens dagliga 

arbete som journalist . 

 

Arbetsmarknadsvariabler 

 Om respondenter med journalistjobb är anställda genom ett bemanningsföretag. 

 Hur stort respondentens bevakningsområde är. 

 

Enkäten är uppdelad i tre delar där en del besvaras av alla, en del av dem som har journalistiskt 

arbete och en del av dem som inte har journalistiskt arbete. 
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4.3 Tillvägagångssätt 

Vi hade tillgång till Södertörns högskolas databas och fick på så sätt ut personuppgifter till de 

studenter som gått ut från högskolan under åren 2007 och 2010. De flesta kontaktuppgifter var 

inte aktuella och därför var vi tvungna att på egen hand uppdatera dessa. Av de 149 enkäter som 

vi genomförde gjordes 148 över telefon och en via email, eftersom respondenten befann sig i 

utlandet och vi hade kommit i kontakt med henne genom Facebook. Enligt Metodpraktikan kan 

olika metoder för insamling av data leda till skillnader i undersökningens resultat (Esaiasson, 

2012, s. 236). Andelen som svarat över telefon är dock så pass hög (99,3 procent) att eventuella 

avvikelser på grund av datainsamlingsmetod i detta fall kan förkastas. 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Att mäta validitet är att svara på frågan ‖mäter vi verkligen det vi utger oss för att mäta?‖. För att 

en undersökning ska ha hög validitet måste teoretiska begrepp överensstämma med de 

operationella indikatorer som används för att mäta dem. Har vi inte lyckats med detta har vi 

skapat ett systematiskt fel som kommer påverka resultaten av vår studie. Validitet kan också 

översättas till giltighet. (Essaiasson 2012, 55). 

Reliabilitet kan också kallas för reproducerarbarhet och förklaras som frånvaron av 

osystematiska fel. Det kan handla om inmatningsfel, fel på mätinstrument och andra typer av 

missförstånd och slarv. Är reliabiliteten hög kommer alltså en annan person som genomför 

undersökningen komma fram till samma slutsatser. (Essaiasson 2012, 63) 

På grund av den formulering vi valt för vissa frågor, och i vissa fall på grund av 

undersökningens grundkonstruktion, har vi upptäckt ett antal felkällor som gör att vissa variabler 

blir svåra att dra generella slutsatser kring: 

 Andelen av respondenterna som arbetar inom PR, kommunikation eller som 

informatörer. Denna variabel blir problematisk då yrket informatör både finns med i 

gruppen som jobbar med journalistik och gruppen som inte jobbar med journalistik. 

Studien har konstruerats på så sätt att den som säger sig jobba journalistiskt inte får svara 

på frågorna som ställs till den som inte gör det, och tvärt om. Frågans formulering är ―I 

vilken omfattning ägnar du dig åt journalistiskt arbete idag?‖ Detta leder till problem 

eftersom undersökningen utesluter möjligheten att jobba både som journalist och 

informatör. 
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Undersökningens är konstruerad så att respondenten själv ska få avgöra huruvida denne 

arbetar journalistiskt eller inte. Allt eftersom undersökningen fortskridit har vi upptäckt 

att många respondenter är osäkra på om de ska klassas som journalister eller inte. Många 

menar att en del av deras arbetsuppgifter är journalistiska medan andra faller inom ramen 

för PR och kommunikation. Vi har därför blivit tvungna att koda in dem som 

deltidsarbetande journalister, och inte som att de arbetar inom PR & kommunikation.  

 

Ett flertal respondenter har frågat oss ifall de arbetar journalistiskt eller inte, och vi har i 

värsta fall fått improvisera fram en definition från fall till fall. Denna inkonsekventa 

behandling av respondenternas svar leder så klart också till en osäkerhet när resultatet 

ska generaliseras. Metoden ger dock möjlighet att räkna ut hur många som varken har 

journalist- eller PR- och kommunikatörsjobb. Därför går det enkelt att räkna ut hur 

många som antingen jobbar med journalistiskt eller inom PR och kommunikation. Det 

blir dock svårare att särskilja dessa två grupper från varandra. Det finns också en stor risk 

att många som har heltidsanställningar tolkas som deltidsanställda då deras 

arbetsuppgifter endast till viss del innebär journalistiskt arbete. 

Studien ger oss alltså möjlighet att säga hur många som arbetar med antingen 

journalistik, PR eller kommunikation. Den ger oss dock mindre möjlighet att fastställa 

huruvida de som jobbar journalistiskt har en heltidsanställning eller inte. Det stora 

problemet blir att beskriva gruppen som jobbar med PR och kommunikation. Förslagsvis 

så borde frågan ―I vilken omfattning arbetar du som informatör, PR-konsult, 

pressekreterare, marknadsförare eller liknande idag?‖ riktas som samtliga respondenter, 

inte bara de som själva inte tycker att de arbetar journalistiskt. 

 

 Respondenternas månadslön 

En betydande andel av respondenterna är frilansjournalister och beskattar inte sina 

inkomster på samma sätt som de som har en annan anställningsform. Deras löner kan 

därför inte jämföras med de andras på ett bra sätt. Dessutom har vissa frilansare svarat 

hur mycket de tar ut ur sina företag och andra hur mycket de debiterar sina kunder. 

Många har inte kunnat ge siffror som är exakta utan säger själva att det är en grov 

approximering. När vi har gjort lönestatistik har vi därför räknat bort denna grupp ur 

lönesnittet. 
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 Respondenternas ämnesområde.  

Många respondenter har uttryckt att de arbetar med flera olika ämnesområden eller haft 

svårt att passa in sitt svar i de kategorier som finns. Även vi som genomförde 

undersökningen har ofta haft svårt att hitta en tydligt svar på vilket ämnesområde 

respondenterna arbetar mest inom, inte minst den grupp som beskrev sig själva som 

―allmänreportrar‖. 

 Hur stort bevakningsområde respondenten har 

Denna variabel har svarsalternativen lokalt/regionalt, nationellt och internationellt. När vi 

formulerade frågan var vi av uppfattningen att de tre alternativen var helt frånskilda 

varandra. Under undersökningens gång har vi insett att det också kan finnas en 

gradskillnad. En journalist som huvudsakligen jobbar med nationella frågor men då och 

då bevakar en internationell händelse, vilket vi tror kan vara situationen för många 

journalister, kan här känna sig manad att välja ett internationellt bevakningsområde 

eftersom det är den högsta nivån. Alltså kodas denna person likadant som en person som 

arbetar med endast utrikesfrågor. Vår uppfattning är att många respondenter uppfattat 

frågan som problematisk och därför har vi valt att utesluta den ur uppsatsens resultatdel.  

 Hur viktiga olika kompetensområden är i respondentens dagliga arbete. 

I enkäten har intervjupersonerna fått bedöma hur viktiga elva olika kompetensområden är 

i deras dagliga arbete. De har fått rangordna svaren från 1, som är helt oviktigt, till 5, 

som är helt nödvändigt. I efterhand har vi kommit på att det finns två möjliga tolkningar 

av denna fråga, och att det därför kan bli svårt att dra långtgående slutsatser utifrån den: 

Tolkning 1: Värdet (1-5) anger hur viktigt det är med kunskaper på en av respondenten 

själv definierad nivå. Om det är helt nödvändigt med enkla grundkunskaper kan detta 

alltså ge det högsta värdet. 

Tolkning 2: Värdet anger hur goda kunskaper det är viktigt att ha. Ett högt värde betyder 

alltså att det är viktigt med kunskaper på en hög nivå, kanske till och med att vara 

specialiserad inom området. 
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Eftersom vi tagit hänsyn till dessa felkällor i vår analys bedömer vi att validiteten i vår uppsats 

är hög. Vad gäller reliabiliteten kan det kanske finnas fall där vi och de tillfrågade tolkat 

frågorna en aning, och en annan person därför skulle få andra resultat än våra. Men generellt sett 

har vi gjort allt som står i vår makt för att få en så hög reliabilitet som möjligt. 

 

4.5 Bortfall 

Det totala bortfallet i studien var 50 av 199 personer, eller 25 

procent. Nedan följer en tabell hur bortfallet är fördelat på de olika 

avgångsklasserna. Det totala bortfallet var 25 procent.  

Vi har inte kunnat mäta exakt men sett tydliga tecken på att det 

finns en skevhet bortfallet bland de som nu bor utomlands. Hur 

denna grupp skulle påverka resultatet vet vi inte. Av de som svarat 

på undersökningen var det endast en som befann sig i utlandet. Vi 

vet dock att minst tio procent av bortfallen var då personen bor 

utomlands. 
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5 Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisar vi de intressanta resultat som kommit ur vår undersökning. Som vi 

beskrivit i metoddelen har vi även använt data som tagits fram under åren 2009 till 2011. Dessa 

har vi hämtat ur den gemensamma databas som innehåller samtliga års mätningar. Data för 2012 

utgör vårt tillägg till denna.  

5.1 Etablering på arbetsmarknaden 

Cirka 52 procent av de tillfrågade hade journalistiskt arbete på heltid vid tiden för 

undersökningen. Vi kan se en tydlig ökning i andelen heltidsarbetande, på totalt 7,5 

procentenheter sedan 2009. Det finns också en grupp som ägnar sig åt journalistik på deltid. Av 

våra tillfrågade angav totalt 71 procent att de arbetade med journalistik i någon omfattning (se 

Figur 2). Detta innefattar alltså dem som arbetar heltid, men också dem som jobbar 50 procent 

eller mindre. Denna grupp, de som huvudsakligen jobbar med något annat men frilansar ibland 

eller som jobbar halvtid med journalistik och halvtid med något annat, är alltså relativt stor. 
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Eftersom vi i vår undersökning utgått från respondenternas egen uppfattning om huruvida de 

arbetar journalistiskt eller inte, hamnar oundvikligen några som egentligen jobbar som till 

exempel informatörer och kommunikatörer i denna grupp. Utöver dessa finns det ett antal 

personer som inte tycker sig jobba journalistiskt, men däremot svarar ja på frågan om de arbetar 

som informatörer eller med PR, som dyker upp senare i enkäten. I den bästa av världar skulle vi 

kunna mäta den totala storleken på denna grupp, men eftersom dessa personer alltså hamnat på 

två olika ställen, och ibland på båda, går det inte att genomföra. 

För att ändå få en uppfattning om personerna som jobbar inom PR och kommunikation, utan att 

de ―oklara‖ personerna dubbelkodas, har vi räknat ut hur stor andel av de tillfrågade som jobbar 

med antingen journalistik, kommunikation eller PR. Detta har vi gjort genom att dra bort den 

grupp som inte svarat ja på någon av frågorna, och alltså inte arbetar med något av ovan nämnda 

yrkesområden. Eftersom PR och kommunikation är närliggande branscher till journalistiken, 

vilka efterfrågar journalistisk kompetens, anser vi det också relevant att titta alla dessa 

yrkesgrupper samtidigt. Resultaten visar att 81 procent av de tillfrågade arbetar med journalistik, 

PR och/eller kommunikation (se Figur 3). 
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5.2 Vem får jobbet? 

Vi har undersökt ett antal olika faktorer och hur dessa påverkar i vilken grad respondenterna 

ägnar sig åt journalistiskt arbete. I vissa fall har vi även studerat de närliggande yrkesområdena 

kommunikation och PR.  

5.2.1 Program 

Vilka av journalistprogrammen leder till jobb? Vi har räknat ut ett snitt över samtliga år då 

undersökningen genomförts (Figur 4), samt ett över 2012 års mätning (Figur 5). Resultaten är 

likriktade, men skillnaderna är större om man bara tittar på de senaste resultaten. Den större 

sammanräkningen är förstås mer tillförlitlig då den innehåller fler respondenter, men vi tycker 

ändå att det är relevant att redovisa de senaste resultaten för sig. Arbetsmarknaden har 

genomgått många och stora svängningar mellan 2009 och idag, och vi tycker att årets 

undersökning har bäst förutsättningar att spegla arbetsmarknaden just nu.  

Studenterna från JAK förekommer bara i vår undersökning eftersom den första kullen tog 

examen år 2010. Denna grupp är alltså relativt liten och därmed svår att dra slutsatser utifrån. 
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Journalistik och multimedia (JMM): JMM toppar alla listor vad gäller journalistjobb. Cirka 64 

procent av 2012 års tillfrågade jobbar med journalistik på heltid. I det totala snittet är samma 

siffra 55 procent. Cirka 19 procent av de som tillfrågades 2012, och 28 procent av den totala 

svarsgruppen jobbar inte med journalistik över huvud taget. 17 procent jobbar deltid.  

Journalistik med samhällsstudier (JMS): Bland JMS-studenterna är det 47 procent av de 

tillfrågade år 2012, men inte riktigt lika hoppingivande 37 procent totalt, som jobbar heltid som 

journalister. Cirka 20 procent jobbar deltid och 32 (2012) eller 43 procent (totalt) jobbar med 

något helt annat. 

Journalistik, människa och miljö (JMOM): Bland JMOM-arna är det bara 23 procent av 2012 

års tillfrågade som har heltidsjobb inom journalistik. Enligt den totala mätningen är de 29 

procent. Cirka 54 procent (2012) eller 49 procent (totalt) jobbar inte med journalistik över huvud 

taget och 22 (totalt) till 23 (2012) procent jobbar deltid. 

Journalistik för akademiker (JAK):Strax över hälften av de tillfrågade arbetar med 

journalistik på något sätt, varav 37 procent på heltid. 42 procent står helt utanför den 

journalistiska arbetsmarknaden. Samtliga tillfrågade under 2012. 

Lön efter program 

Det är svårt att räkna ut en korrekt medellön för samtliga tillfrågade i undersökningen utan att 

behöva vikta de löner som rapporterats tidigare år mot den allmänna löneökningen. Vi har därför 

valt att endast utgå från den grupp som intervjuades under 2012. Eftersom vi bara har 

löneuppgifter om de som arbetar som journalister innebär detta dock att snitten räknats ut på 

väldigt få personer från JMS, JMOM och JAK, och att det därför blir svårt att dra några 

slutsatser utifrån dessa snittlöner. Alla löner anges brutto. Vi har därför varit tvungna att räkna 

bort de som arbetar frilans, eftersom de betalar skatt på ett annat sätt, och bara utgått från de som 

har fast jobb, vikariat, projektanställning och liknande.  
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Med detta sagt kan vi genom vår uträkning se att de tillfrågade eleverna som gått JMOM har den 

högsta snittlönen, på 28 800 kronor i månaden. Eleverna från JMM ligger snäppet efter, två 

hundra kronor fattigare med en månadslön på i snitt 28 600. Studenterna från JAK och JMS har 

det betydligt mer knapert. De tjänar i snitt 25 500 respektive 25 333 kronor i månaden. 

Kommunikation och PR 

Var tar då eleverna från JMS, JMOM och JAK, som ju inte jobbar med journalistik i samma 

utsträckning som JMM, vägen efter studierna? Svaret går, i alla fall delvis, att finna när vi tittat 

på sysselsättningsgrad inom journalistik och de närliggande områdena, fördelat på program (se 

Figur 6): 

 

 

 

Här kan vi se att klyftan i anställningsgrad mellan JMM och de andra programmen minskar en 

hel del, även om den fortfarande är tydlig. Detta kan alltså tolkas som att många av studenterna 

som inte har journalistjobb istället arbetar inom PR och kommunikation. 
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Synen på sina egna möjligheter 

Alla respondenter som angett att de arbetar journalistiskt har senare i enkäten fått värdera sina 

möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden på en skala mellan 1 och 5. Denna skala har 

vi sedan förenklat så att 1 och 2 räknas som dåliga möjligheter, 3 som medel och 4 och 5 som 

goda möjligheter. Denna fråga ställs alltså bara till de som faktiskt har jobb, men även här ligger 

JMM i topp. Studenterna från JMM har en klart mer positiv syn på sina egna möjligheter än de 

andra. Vi kan å andra sidan se att det är få, oavsett program, som har en riktigt negativ syn på 

sina möjligheter (se Figur 7): 

 

 

 

5.2.2 Ålder 

Medelålder vid intervjutillfället fördelat på program och tid efter studierna: 

 

Eleverna som gått JMOM är alltså yngst, JAK-arna är föga förvånande äldst.  
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Vi har även tittat på hur ex-studenternas ålder påverkar hur de etablerar sig på den journalistiska 

arbetsmarknaden. Vi har delat in de tillfrågade i ålderskategorierna 20-25, 26-30, 31-35 och 36 

år och äldre. Även här är det åldern vid tiden för intervjutillfället. Utifrån dessa uppgifter har vi 

undersökt i vilken utsträckning de olika åldersgrupperna har journalistik som huvudsaklig 

sysselsättning (se Figur 8). Med huvudsaklig sysselsättning menas de som arbetar journalistiskt 

till 50 procent eller mer. Resultaten visar att etableringsnivån är relativt jämn, bortsett från i den 

allra äldsta gruppen på över 36 år. De arbetar som journalister i klart lägre utsträckning än 

övriga. 

 

Ålder verkar också spela roll för synen på de egna möjligheterna (Figur 9). Här går det att se en 

tydlig minskning i tilltro ju äldre respondenten är. De allra yngsta, under 25, har en optimistisk 

syn på sina egna möjligheter, medan de allra äldsta åtminstone är mest tveksamt inställda. Detta 

hade kanske kunnat förklaras med att de äldre journalisterna generellt sett varit längre på den 

hårda arbetsmarknaden och fått en negativ bild med tiden. Undersökning av dessa variabler visar 

dock att det knappt finns något samband mellan synen på sina egna möjligheter och tid efter 

studierna. Det lilla samband som finns visar snarare att de som varit på arbetsmarknaden länge är 

mer positivt inställda. 
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5.2.3 Tid efter studierna  

Vi har också undersökt på hur stor andel av de före detta studenterna som jobbar journalistiskt 

två respektive fem år efter sin examen (Figur 10). Här ser vi en annan tydlig trend. Människor 

försvinner med åren, det är inte alls lika många som jobbar journalistiskt efter fem år som det var 

efter två. År 2009, då de första mätningarna gjordes, såg det annorlunda ut. Då var det fler som 

hade en journalistisk sysselsättning efter fem år än efter två. Det är svårt att säga ifall detta är ett 

verkligt trendbrott eftersom vi inte vet hur situationen såg ut innan den första mätningen. 
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Löneutveckling 

Som tidigare nämnt vill vi inte gå in för att diskutera löneutvecklingen i samhället i stort. 

Däremot har vi tittat lite närmare på hur journalisternas löner förändras baserat på hur många år 

de varit yrkesverksamma. Vi jämför alltså lönerna hos de som befunnit sig på arbetsmarknaden i 

två år med dem som varit där i fem år. Eftersom vi inte behöver mäta ökningen i antal kronor 

utan kan titta på den totala differensen i procent, kan vi här ta med siffrorna från tidigare års 

mätningar också. Löneutvecklingen totalt sett ligger på 4,4 procent per år. Det är en god ökning, 

men vi måste vara medvetna om att vi inte har kompenserat för inflationen i uträkningen. Enligt 

Statistiska centralbyrån har inflationen dock inte överstigit fyra procent under tidsperioden 2009-

2012, vilket gör att vi kan hävda att en löneökning på 4,4 procent innebär en reallöneökning.  

5.2.4 Andra studier 

Frågan om ifall respondenten har erfarenhet av andra eftergymnasiala studier är ny för 2012 års 

mätning. Vi kan alltså bara utgå från de 149 respondenter som deltagit i denna. De allra flesta, 

82 procent, har pluggat något annat innan eller efter journaliststudierna. I första hand handlar det 

om enstaka kurser, men det finns även de som genomgått hela utbildningar utöver den i 

journalistik. Bland JAK-arna har förstås alla pluggat minst till kandidatnivå, eftersom det är ett 

krav för att komma in på kursen. Av de andra utbildningarna är det JMOM, där 90 procent av 

studenterna har pluggat tidigare, som toppar listan. Både JMS och JMM ligger på ungefär 75 

procent.  

Vi kan också se att de som inte har erfarenhet av några andra eftergymnasiala studier har 

journalistiska jobb i högre utsträckning än övriga. Figur 11 visar alltså att de som anger att de 

pluggat något annat, innan eller efter journaliststudierna, har journalistiskt arbete i lägre 

utsträckning än de som inte har gjort det. Grupperna skiljer sig åt ganska mycket, i synnerhet i 

andelen som arbetar heltid. Trenden ser likartad ut vad gäller synen på de egna möjligheterna 

bland de som arbetar journalistiskt, med eller utan eftarenhet av andra studier (Figur 12). De som 

inte pluggat något annat har en mycket mer optimistisk syn på sina möjligheter på 

arbetsmarknaden. 
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Även respondenternas arbetsroll tycks påverkas av huruvida de har erfarenhet av andra 

eftergymnasial studier eller inte (Figur 13).Bland arbetsledare, redaktörer, webbredaktörer och 

producenter är det färre som pluggat tidigare än bland reportrar, programledare och researchrar. 

Inom PR- och kommunikationsbranschen är andelen som studerat något annat dock betydligt 

högre än på den journalistiska arbetsmarknaden (Figur 14) 



28 
 

 

 

 



29 
 

Kontroll för skensamband 

Dessa ganska häpnadsväckande resultat är i visst behov av kontroll för skensamband. Vi har ju 

redan konstaterat att de som är äldre etablerar sig på den journalistiska arbetsmarknaden i lägre 

grad än övriga. De äldre åldersgrupperna har dock inte pluggat mer, så vi kan utesluta att ålder 

skulle vara den verkliga förklaringen för avvikelsen. Vissa av de som pluggat mer har förstås läst 

en helt annan utbildning efter studierna, men denna grupp i sig är inte tillräckligt stor för att 

ensam förklara detta samband.  

5.2.5 Kvinnor och män 

Resultaten visar att det är mycket små skillnader på mäns och kvinnors förutsättningar på den 

journalistiska arbetsmarknaden. Kvinnor och män jobbar i lika hög utsträckning som journalister 

och har en nästan identisk syn på sina egna möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden. 

Eftersom kvinnor utgör en större del av vårt totala urval än män, får det som resultat att fler 

kvinnor än män jobbar med journalistik idag, åtminstone bland de nyetablerade. Inom båda 

könen finns en lika stor andel fasta anställningar och övriga anställningsformer är också jämt 

fördelade mellan könen. Medellönerna skiljer sig från år till år, ibland tjänar kvinnorna mer i 

snitt, ibland männen. Den enda synbara skillnaden är att kvinnorna tycks jobba som arbetsledare, 

redaktörer och producenter i högre utsträckning än männen, som i sin tur oftare har anställning 

som webbredaktörer.  

 
5.3 Kompetens 

5.3.1 De olika kompetenserna 

I enkäten (upplaga 2012) förekommer ett antal olika kompetensområden som kan tänkas 

förekomma i journalistutbildningen och/eller på arbetsmarknaden. Respondenterna har fått göra 

två olika ställningstaganden utifrån dessa kompetenser. De som arbetar med journalistik har fått 

frågan om i hur hög utsträckning de har användning av de olika kompetenserna i sitt nuvarande 

arbete. Dessutom har samtliga tillfrågade fått ta ställning till ifall de i efterhand hade önskat att 

utbildningen innehållit mer eller mindre av dem. Vi kommer nu behandla de olika. 

kompetenserna och resultaten kring dem en efter en. På samma sätt som tidigare grupperar vi 

svaren 1 och 2 som oviktigt/mindre, 3 som ganska viktigt/lika mycket och 4 och fem som 

viktigt/mer: 



30 
 

Fotografi 

Hälften av de tillfrågade upplever att fotokunskaper är 

relativt oviktigt i deras arbete. Trots detta finns det ett 

stort intresse för ämnet. 60 procent uppger att de hade 

velat ha mer fotoundervisning i utbildningen. 

Redigering/layout 

Nästan hälften av de tillfrågade tycker att redigering 

och layout är viktigt i deras arbete. De som inte tycker 

att det är särskilt viktigt uppger att de inte har någon 

användning alls av dessa kunskaper. 62 procent hade 

velat ha mer layout i undervisningen. 

 

Radio och tv 

Även radio och tv är ―antingen eller‖-kompetenser. De 

flesta jobbar inte med dessa medium, och tycker att de 

är helt oviktiga i deras arbete. De som jobbar med 

radio och tv tycker det är desto viktigare. Få vill dock 

ha mindre undervisning inom området.  

 

Ämneskunskaper inom ett specifikt område 

Mer än hälften tycker att fördjupade kunskaper inom 

ett särkilt område är en viktig kompetens i deras 

arbete. De flesta är nöjda med mängden undervisning, 

men några vill ha mer. 
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Journalistisk allmänbildning 

En av de viktigaste kompetenserna enligt de 

tillfrågade. Över hälften tycker att den är helt 

nödvändig och totalt sett tycker 85 procent att det är 

viktigt i deras arbete. I princip ingen vill ha mindre, 

men man har också svårt att sätta fingret på hur 

undervisning inom området ska se ut. Detta gör 

variabeln ganska svårmätt. 

 

Källkritik 

Hela 78 procent tycker källkritik är en viktig eller 

nödvändig kompetens i deras arbete. Muntligt 

uttrycker många respondenter att de uppskattade 

undervisningen inom detta område. En stor 

majoritet, 73 procent, vill också att omfattningen ska 

förbli densamma som tidigare.  

 

Journalistisk etik  

Många kopplar ihop denna variabel med den 

föregående, och 77 procent tycker det är en viktig 

del av deras arbete. Precis som med källkritiken är 

de flesta väldigt nöjda med undervisningen, och 77 

procent tycker inte att det hade behövts varken mer 

eller mindre.  

 

Skrivande och språk  

Detta är den enskilt viktigaste kompetensen enligt 

respondenterna. Två av tre tycker skrivande och 

språk är helt nödvändigt i deras arbete, och 

sammanlagt 87 procent tycker att det är viktigt. 

Många är nöjda med undervisningsmängden, men 36 

procent hade velat ha mer.  
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Webbproduktion  

Här går åsikterna isär. Viktigt för hälften, oviktigt 

för en tredjedel och varken eller för 15 procent av 

de tillfrågade. 62 procent vill ha mer undervisning 

inom området. Många JMM-studenter klagar dock 

muntligen på att det ägnades för mycket tid åt Flash, 

som dealdrig haft användning av i yrkeslivet. 

 

Samhällsvetenskap  

Många är nöjda med undervisningen men lite mer 

än en tredjedel hade gärna haft mer. Ganska 

blandade åsikter om hur viktig denna kompetens är, 

men mindre än en fjärdedeltycker den är oviktig.  

 

 

Journalistikvetenskap  

En oviktig kompetens i arbetslivet, enligt två av tre. 

Samtidigt vill de allra flesta inte förändra mängden 

undervisning, utan tycker det var en lagom mängd. 
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5.3.2 Sammanfattning 

Studenterna vill generellt sett ha mer av foto, layout, radio & tv, skrivande och webb, men är 

inte lika intresserade av ökad undervisning inom journalistik- och samhällsvetenskap. 

Undervisningen i journalistisk etik och källkritik är de generellt sett mycket nöjda med och 

önskar varken mer eller mindre av.  

Journalistikvetenskap värderas som minst viktig i det dagliga arbetet och det är också den 

kompetensen som flest hade önskat se mindre av. 

Skrivande och språk samt journalistisk allmänbildning är de kompetenser som flest tycker är 

viktiga i just deras dagliga arbete. 

De som tycker att journalistisk allmänbildning, källkritik och journalistiskt etik är viktiga 

kompetenser i deras arbete har också en positiv syn på sin egen position på arbetsmarknaden. 

Sambandet rör sig även i motsatt riktning. 

De olika programmen 

Eftersom kompetensvariablerna är nya för 2012 års undersökning har de än så länge ganska få 

svar. Därför är det svårt att generalisera kring mindre delar av gruppen, som till exempel vilka 

program som tycker att vilken kompetens är viktigast. Bland de resultat vi fått fram kan nämnas 

att de som studerat JMS eller JMOM upplever att de har större användning av ämneskunskaper 

inom ett särskilt område än de som studerat JMM. 
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5.4 Arbetssituation på en ny marknad. 

5.4.1 Anställningsform 

Nio procent av 2012 års respondenter är anställda via bemanningsföretag. Anställning via 

bemanningsföretag har inte mätts på samma sätt tidigare, och vi kan därför endast utgå från den 

senaste undersökningens siffror.  

Över 50 procent av de som arbetar som journalister har fast anställning efter fem år, en 

fördubbling jämfört med två år efter studierna (Figur 15). Som vi sett tidigare är det många som 

försvinner från den journalistiska arbetsmarknaden innan fem år gått, men de som finns kvar har 

alltså bättre förutsättningar för tryggare arbetsförhållanden. 
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Fackanslutningen bland de tillfrågade som arbetar heltid som journalister minskade kraftigt 

mellan 2009 och 2010 (se Figur 16). År 2009 uppgav 72 procent av de heltidsarbetande 

journalisterna att de var medlemmar i Svenska Journalistförbundet. Året efter hade siffran 

sjunkit till 48 procent. I årets mätning har andelen ökat igen, och 59 procent uppger att de är 

medlemmar. Anslutningsgraden är lika hög om vi bara tittar på de som har fast anställning. Inom 

den totala gruppen som arbetar med journalistik, oavsett omfattning, har siffran legat stadigt 

mellan cirka 35 och 40 procent. Anslutningsgraden beror även på respondentens ålder. 

Av de heltidsarbetande journalisterna ‖26 år och uppåt‖ anger ca 60 procent att de är 

medlemmar i SJF. I gruppen ‖25 år eller yngre‖ anger ca 50 procent att de är medlemmar. 

Jämfört med till exempel Svenska läkarförbundet (2011), där 82 procent av Sveriges läkare är 

anslutna, och Advokatsamfundet (2012), där medlemskap är ett krav för yrket, så framstår 

fackanslutningen inom journalistkåren som ganska låg. Vi måste dock vara medvetna om att den 

grupp vi undersökt är ganska ung, och ny på arbetsmarknaden, vilket eventuellt kan tänkas sänka 

anslutningsgraden. 
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5.4.2 Journalistik på webben 

Det är betydligt fler som ägnar sig åt webbpublicering i arbetet idag än då studien genomfördes 

för första gången (Figur 17). Vi har undersökt andelen respondenter som angett att de publicerar 

på webben eller ägnar sig åt annan typ av elektronisk publicering flera gånger i veckan. Att 

journalistiken på webben ökar i omfattning och betydelse syns också i det ökade antalet ex-

studenter som arbetar som webbredaktörer (Figur 18). 
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5.4.3 De som inte jobbar som journalister 

Denna studie kan visa att många före detta journaliststudenter inte befinner sig på den 

journalistiska arbetsmarknaden över huvud taget. Ett antal av dessa har förstås hittat andra 

karriärvägar, men det finns trots allt en grupp som befinner sig utanför arbetsmarknaden helt 

ofrivilligt. Denna grupp tycks dock ha minskat ganska kraftigt under de senaste åren. Mellan 

2009 och 2010 angav hälften av de som inte arbetade journalistiskt att de ville, men att de inte 

fick några jobb. Under mätningarna 2011 och 2012 har denna grupp minskat till hälften, bara en 

fjärdedel säger sig befinna sig utanför helt ofrivilligt. Gruppen som står utanför har alltså inte 

minskat totalt sett, men fler anger att de inte vill jobba med journalistik, eller att det åtminstone 

inte passar just för tillfället.  

Få verkar dock ha hamnat helt utanför arbetsmarknaden. Arbetslösheten ligger på en stadigt låg 

nivå under samtliga år. 2012 angav 3,4 procent av de tillfrågade att det helt saknade arbete 

(Figur 19). 
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Men utbildningen verkar inte bara komma till nytta för den grupp som arbetar som journalister. 

På frågan ‖Hur betydelse har utbildningen haft för det jobb du har idag?‖ är det de som arbetar 

med kommunikation och PR som ger de högsta poängen på den femgradiga skalan. De upplever 

alltså generellt sett att utbildningen betytt mer för dem och deras karriärer än de som jobbar som 

journalistiskt (Figur 20) 
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6 Slutsatser och diskussion 

I detta avsnitt vill vi försöka besvara våra frågeställningar utifrån de resultat vi presenterat i 

resultatavsnittet ovan.  

6.1 Södertörnstudenter på den journalistiska arbetsmarknaden 

Här bekräftar våra resultat vad tidigare års undersökningar redan konstaterat. Omkring hälften av 

de tillfrågade har journalistiskt arbete på heltid, och ytterligare 20 procent på deltid. Vi kan ändå 

se en viss positiv trend, andelen som arbetar med journalistik är större än i något av de andra 

uppmätta resultaten. Det är i synnerhet de heltidsarbetande som har ökat stadigt i andel sedan 

2009, då undersökningen genomfördes för första gången. Kanske får vi en aning om att 

marknaden sakta håller på att återhämta sig från de senaste årens turbulens. Vi ser också att en 

stor del av studenterna går vidare till att arbeta inom PR och kommunikation. Det säger troligen 

något om den journalistiska arbetsmarknaden, men också om att journalister faktiskt är en 

yrkesgrupp som besitter kompetenser som är eftertraktade inom andra områden.  

 

6.2 Vem får jobbet? 

6.2.1 Program 

Att eleverna från de olika journalistprogrammen etablerar sig på arbetsmarknaden i olika hög 

utsträckning är också känt sedan tidigare, men sambandet kan ses ytterligare stärkt genom vår 

studie. Det är tydligt att studenter från JMM-programmet jobbar med journalistiskt arbete i 

betydligt högre grad än de andra journalistprogrammen. Vi konstaterar också att eleverna från 

JMOM arbetar journalistiskt i lägst utsträckning. 

Det finns förstås många möjliga förklaringar för dessa skillnader programmen emellan. En kan 

vara att JMM-programmet är störst och har funnits längst, betydligt fler har alltså examinerats 

från programmet än från de övriga. Kanske har det därför också ett starkare och bättre rykte, 

vilket gör det lättare för eleverna att få jobb. Men kan det tänkas finnas en annan förklaring? 

Något som gör de olika utbildningarna olika väl förberedande för den journalistiska 

arbetsmarknaden?  

Programmen har olika uttalade syften. Journalistikundervisningen är i stort sett densamma, och 

det är även idén om vad som gör de olika utbildningarna konkurrenskraftiga: att de erbjuder 
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studenterna en specialkompetens som ska göra dem attraktiva på arbetsmarknaden. Det som 

skiljer sig åt är vilken specialkompetens eleverna får. JMM-programmet är som tidigare nämnt 

inriktat på att ge studenterna tekniska verktyg och kunskaper om multimedial journalistik, 

medan JMS och JMOM avser ge en bred förståelse för samhället och specialkunskaper inom ett 

akademiskt ämnesområde.  

Det går inte att hävda att JMM är en enbart praktiskt utbildning och att de andra är helt 

akademiska. Journalistikundervisningen och mängden praktik är densamma för alla. 

Undervisningen i medieteknik och mediegestaltning, som eleverna från JMM är de enda som får, 

är förstås inte heller bara praktisk. Men i jämförelse med kurser i historia, religion, etnologi och 

miljövetenskap har den en tydligare koppling till journalistiken. Journaliststudenter som läser 

samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga specialämnen har ingen undervisning som direkt 

kopplar ihop specialämnet med journalistik. Man kan tänka sig att JMM-studenterna därför har 

en tydligare koppling mellan sin specialkompetens och sina journaliststudier, och på så sätt har 

lättare att använda sig av sin fulla kompetens i arbetslivet. Möjligtvis är det en anledning till att 

de både har journalistiskt arbete i högre utsträckning, samt uppfattar sina möjligheter på den 

journalistiska arbetsmarknaden som mycket bättre. 

6.2.2 Ålder 

Ålder har visat sig vara en annan viktig faktor för etableringsgraden. I synnerhet hos den allra 

äldsta gruppen, på 35 och uppåt, som har journalistiska jobb i avsevärt lägre grad än övriga 

åldersgrupper. Gruppen må vara äldst, men ändå inte så gammal att vi kan tänka oss att deras 

ålder gör att arbetsgivare känner ett motstånd till att anställa dem. Vi tror snarare att dessa 

personer av ett eller annat skäl självvalt hamnat utanför den journalistiska arbetsmarknaden. 

Flera av de lite äldre ex-studenterna har sannolikt andra levnadsförhållanden än de yngre. Många 

äger en bostad, är gifta och har kanske till och med barn. De har högre utgifter och ett större 

behov av, inte bara ekonomisk, trygghet. Dessa personer har kanske inte möjlighet att arbeta 

som inhoppare, på timlön eller under osäkra förhållanden under längre perioder. De har inte 

heller samma möjlighet att förflytta sig dit jobben finns.  

Vår studie visar, liksom många andra innan den, att det tar många år att uppnå den 

anställningstrygghet på den journalistiska arbetsmarknaden som lite äldre människor kanske 

behöver redan på kort sikt. Kanske får de därför upp ögonen för tjänster med tryggare 

anställningsformer inom andra sektorer. Eftersom en stor del av journaliststudenterna har 
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erfarenhet av studier i andra områden har många av dem möjlighet att etablera sig på andra 

arbetsmarknader. Ytterligare undersökningar krävs för att se om de tillfrågade anser att den 

journalistiska arbetsmarknaden är otrygg i relation till arbetsmarknaden i sin helhet, men våra 

resultat kan tyda på att så är fallet. 

6.2.3 Kön 

I vår studie framstår den journalistiska arbetsmarknaden som mycket jämställd. Kvinnor och 

män tycks ha samma förutsättningar och i stort sett arbeta med samma saker. Den enda 

avvikelsen är att kvinnor i något högre utsträckning jobbar som arbetsledare, redaktörer och 

producenter medan män i större utsträckning arbetar som webbredaktörer. Eftersom män och 

kvinnor får journalistiskt arbete i lika stor grad tror vi att andelen män och kvinnor på den 

journalistiska arbetsmarknaden har goda förutsättningar att bli ännu mer jämställd.  

I nuläget är könsfördelningen på den journalistiska arbetsmarknaden som helhet mycket jämn 

(Nygren 2008, 52), men det kan mycket väl finnas en obalans mellan åldrarna. Om kvinnor är i 

lika stor övervikt på landets övriga journalistutbildningar som på Södertörn, kan det kanske vara 

ett tecken på att väldigt många av de manliga journalisterna börjar bli gamla. Då de började i 

yrket var könsfördelningen på den journalistiska arbetsmarknaden en helt annan. När de går i 

pension skulle könsfördelningen i så fall förändras markant. Det finns i vilket fall som helst en 

viss risk att det kan uppstå en skevhet på lång sikt om utbildningarna fortsätter examinera lika 

många fler kvinnor än män. 

 

6.3 Andra studier på gott och ont 

Denna faktor har kommit att intressera oss mycket, mer än vi föreställt oss när vi började med 

undersökningen. Vi hade trott att erfarenheter från andra eftergymnasiala studier skulle vara en 

fördel på den journalistiska arbetsmarknaden. Det talas ofta om det behovet av kompetenta 

journalister med god förståelse för det ämnesområde de bevakar. Vi kan förstås inte säga säkert 

att den journalist som läst exempelvis filmvetenskap alla gånger är en bättre filmskribent än en 

som inte gjort det, men vi trodde att relevant specialkompetens skulle vara en tydlig merit vid 

arbetssökande, och att alla sådana specialkompetenser inte kan tillgodoses genom Södertörns 

fyra utbildningar.  
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Våra resultat har alltså snarare visat att de som har en bredare eller djupare kompetens än det 

grundläggande, som i det här fallet är en genomförd journalistutbildning, inte etablerar sig på 

den journalistiska arbetsmarknaden i lika hög utsträckning som de andra. Som tidigare nämnt har 

vi gjort kontroll för ett antal olika skensamband som hade kunnat förklara våra resultat. Vi har 

inte kunnat se några tecken på att ålder skulle påverka hur mycket de tillfrågade har studerat 

förutom journalistik.  

Kanske är de som pluggat inom flera områden inte är benägna att ge lika mycket tid och energi 

till den osäkra journalistiska arbetsmarknaden, eftersom deras bredare grund ger dem större 

möjligheter att välja att jobba med något annat. Kanske något som ger bättre betalt, större 

utvecklingsmöjligheter eller tryggare anställningsförhållanden. Till PR- och 

kommunikationsbranschen, vilket vi i vår studie kunnat visa ofta är fallet, eller en bransch som 

har mer med de andra studierna att göra.  

Vår studie visar alltså samma tendenser som Nachum Sicherman (1991, s. 114) tidigare kunnat 

påvisa. Individer som har högre akademisk kompetens än grundkraven för ett yrke tenderar att 

röra sig utanför den valda branschens gränser i högre utsträckning än den som inte har det. Våra 

resultat visar också att de ‖högutbildade‖ individerna inte har de prestigefyllda titlarna 

redaktörer eller arbetsledare i alls samma utsträckning som de andra. Även detta påminner om 

Sicherman (1991, s. 109), som sett tecken på att personer med lägre utbildningsgrad i större 

utsträckning blir befordrade inom ett företag. 

Förklarat utifrån nationalekonomisk teori om tillgång och efterfrågan blir saken ännu tydligare. 

När tillgången på arbetskraft blir större än efterfrågan kommer lönerna att sjunka, eller så 

kommer arbetstagarna göra sig tillgängliga på andra arbetsmarknader. Om arbetstagare finns 

tillgängliga på flera arbetsmarknader så kommer en viss del av dessa förstås få jobb på den andra 

marknaden, vilket leder till att utbudet av arbetskraft minskar på den ursprungliga (Hubbard & 

O’Brien 2010, s. 528). Om vi antar att de som har studerat andra ämnen än journalistik också har 

lättare att etablera sig på en annan arbetsmarknad, så kan det tidigare resonemanget förklara 

varför journaliststudenter som även studerat andra ämnen har etablerat sig på andra 

arbetsmarknader i högre utsträckning. 
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Det är förstås viktigt att påpeka att vi kan anta, men aldrig förutsätta, att de som gått ett 

journalistprogram har haft som ursprungligt mål att arbeta som journalister. För vissa kanske 

närliggande branscher har funnits som ett tydligt alternativ eller mål redan under studiernas 

gång. Men om Hugo de Burgh (2003, 97) har rätt när han menar att hög samhällsvetenskaplig 

kompetens bland journalister är en förutsättning för att de ska kunna producera oberoende 

journalistik, kan resultaten av vår studie ses som ett problem. Då utgör de som läst journalistik i 

kombination med någon typ av samhällsstudier - före, under eller efter utbildningen - en viktig 

resurs som branschen inte lyckas ta till vara på.  

 

6.4 Teori och praktik i skola och arbetsliv 

De frågor som ställdes vid tiden för journalistutbildningarnas födelse påminner på många sätt 

om de frågor som ställs idag. Vad gör en bra journalist? Är yrket ett kall, ett hantverk eller något 

som kan läras in genom akademisk skolning? Och om vi bestämmer oss för att utbilda 

journalister, var ska då utbildningen innehålla?  

Journalisterna i den här undersökningen lägger viss tyngd vid de praktiska, ―hantverksmässiga‖ 

kompetenserna, såsom skrivande, webb och redigering. Den enskilt näst viktigaste kompetensen 

är dock den ganska svårdefinierade ―journalistisk allmänbildning‖, som vi och respondenterna är 

eniga om inte kan läras ut enbart i skolmiljön. Förmågan att kunna sätta sig in i nya, ibland 

mycket komplicerade ämnen på kort tid och sedan kunna förmedla information till en läsare, 

tittare eller lyssnare, är svår att studera sig till i ett klassrum. Giddens (2007, 570) kallar denna 

typ av kompetens för allsidighet (‖multiskilling‖), och menar att den blir allt viktigare i 

arbetslivet i allmänhet. Specialkunskaper, som att behärska ett särkilt datorprogram eller ha vana 

av att producera för ett särskilt medium är förvisso meriterande, men det står ofta i andra hand 

efter flexibilitet, vilja att lära och social kompetens.  

De flesta tillfrågade upplever i alla fall att de har haft användning av journalistutbildningen i sitt 

arbete, nästan oavsett vad de arbetar med eller studerar idag. De som arbetar som journalister 

upplever, kanske föga förvånande, att de har stor nytta av sin utbildning. Men snittet är 

häpnadsväckande nog ännu högre för dem som arbetar inom PR och kommunikation. Kanske 

kommer utbildningen i framtiden inte kallas för en journalistutbildning, utan för en allmän 

medieutbildning och utan att byta ut innehållet i en enda kurs. 
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Om vi använder oss av Petersson indelning i ―praktiker‖ och ―akademiker‖ (2007, 308) och 

försöker applicera den på 2000-talets journalistiska arbetsmarknad verkar det trots allt som att de 

praktiska färdigheterna står över de akademiska, åtminstone när journalisterna själva får avgöra. 

Columbia Universitys rektor Lee Bollinger (2003, se Josephi 2009, 50) har kanske rätt i att 

journalistiken skulle må bättre av en utbildning som håller sin akademiska distans från 

arbetsmarknaden, men det är uppenbart att journalisterna själva upplever att det är andra delar av 

utbildningen som behövs i jobbet. Vi kan dock inte veta ifall de journalister som får arbete 

producerar den bästa journalistiken, bara att de har någonting som gör dem attraktiva på 

arbetsmarknaden. De Burgh (2003, 95), som menade att det behövs allt fler journalister som 

förstår sig på och kan analysera forskningsresultat, får hoppas att framtidens journalister är så 

allsidiga som Giddens (2007, 570) förutspår. 

 

6.5 Ny medievärld, nya arbetsvillkor? 

Bilden av den journalistiska arbetsmarknaden i Sverige stämmer till stor del överens med den 

som målas upp av Mark Deuze (2007) och Anthony Giddens (2007). Det finns en hög grad av 

flexibilitet på arbetsmarknaden, åtminstone inom den relativt nyetablerade grupp vi tittat på. En 

dryg fjärdedel av de som fick sin examen för två år sedan, och hälften av de som gick ut för fem 

år sedan, har en fast anställning. 9 procent är anställda via bemanningsföretag, och över 20 

procent jobbar frilans. Resten är projektanställda, vikarier, eller har andra typer av 

tidsbegränsade anställningar.  

Rörligheten är inte bara stor inom yrket. Många byter bransch redan under de första fem åren 

efter examen. Enligt Gunnar Nygren (2008, 55) arbetar journalister i snitt tio år innan de byter 

karriär, vilket gör att vi kan anta att ännu fler av våra respondenter kommer att försvinna från 

den journalistiska arbetsmarknaden under de kommande åren.  

Vi kan också se att webben tar en allt större plats i journalisternas vardag. Fler och fler arbetar 

som webbredaktörer eller har publicering på nätet som en av sina arbetsuppgifter. Det är också 

tydligt att journalisterna efterfrågar undervisning inom detta område. Många beklagar sig 

muntligen över moment i undervisningen som de inte upplever har varit tillräckligt anpassade till 

arbetsmarknadens krav. Hårdast kritik möter undervisningen i datorprogrammet Flash, som de 

flesta studenterna är eniga om att de haft mycket lite användning av i arbetslivet. 
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Den journalistiska allmänbildningen är, i likhet med bland andra Nygrens (2008) och Giddens 

(2007) uppfattning, en mycket viktig kompetens i arbetslivet. Många av de tillfrågade arbetar 

med saker de inte kunde särskilt mycket om innan de började. Även den viktigaste kompetensen, 

skrivande och språk, kan delvis ses som något av en allmän kompetens. Många har berättat att 

det är förmågan att kunna uttrycka sig i tal och skrift rent generellt som är viktigt, inte att de 

arbetar med att producera långa journalistiska texter.  

 

6.6 Journalistik och professionalisering 

Det är ett faktum att journalistutbildningarna ökar i popularitet, och att deras funktion som 

utestängningsmekanism blir allt starkare. En genomförd utbildning står som kvalifikation och 

krav i de flesta annonser för journalistjobb, och ofta även för jobb inom kommunikation och PR. 

Utbildningen fungerar alltså som ett slags, om än inte formell, legitimering, vilket kan ses som 

ett tecken på journalistyrkets ökade professionalisering (Torstendahl 1989, se Nygren 2008, 13).  

Men för att få en fullständig bild måste vi titta bortom den traditionella journalistiken, på den 

marknad som växer snabbast och starkast. Samtidigt som kraven på journalister ökar, öppnar 

internet bakdörren. Inte nog med att du inte behöver utbildning, du måste inte ens ha godkänts 

tillträde av en ansvarig utgivare för att få möjlighet att nå ut till en publik som potentiellt är långt 

större än en enskild dagstidnings eller tv-kanals. Man skulle kunna se det som att journalistyrket 

rör sig i två riktningar. Utbildningarna bidrar till en ökad professionalisering samtidigt som 

alternativa medieformer drar utvecklingen åt motsatt håll. 

Fackanslutningen ser ut att ha minskat, åtminstone bland nyetablerade journalister på 

arbetsmarknaden. Eftersom en stark sammanslutning i yrkesförbund är ett av kriterierna för en 

profession (Torstendahl 1989, se Nygren 2008, 13) kan denna trend, om den speglar 

arbetsmarknaden i stort, vara ett tecken på att yrket genomgår en de-professionalisering (Nygren 

2008, 157-161). Inom de ‖klassiska‖ professionerna som läkare och advokater kan vi se att 

andelen som är medlemmar i fackförbund förblir höga. 

Det finns förstås flera andra kännetecken att ta med i diskussionen om journalistikens eventuella 

professionalisering. Vi har bara lyft fram de vi själva kunnat diskutera utifrån vårt material. Det 

finns tendenser på att journalistiken genomgår en professionalisering, och tecken på att den 

håller på att de-professionaliseras. Kanske beskriver begreppet semiprofession (Petersson 2007, 

19) bättre än någonsin var yrket befinner sig, och vart det är på väg. 
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6.7 Slutsats/slutdiskussion 

Vi har i denna uppsats försökt måla upp en bild av Södertörns journalistutbildningar i relation till 

den moderna och föränderliga arbetsmarknaden. Vi har kunnat visa på vilka faktorer som 

påverkar vem som jobbar journalistiskt, och vilka kompetenser som journalisterna själva 

bedömer som viktiga i deras arbete. 

Dagens journalister utbildar sig längre men stannar i yrket kortare. Allt fler journalister är 

‖portfolio workers‖ (Giddens 2007, 571 & Deuze 2007, 100): de har flexibla, ofta osäkra, 

anställningsformer eller arbetar helt på frilansbasis. Vi kan också ana hur våra resultat speglar 

den konjunkturförändring som skett i Sverige under åren då undersökningen genomförts. Det 

verkar som om journalistikbranschen drabbades som hårdast under 2010 och 2011, men nu ser ut 

att återhämta sig.  

Denna typ av analys är förstås svår att göra över en så kort tid som en fyraårsperiod. Dessutom 

ska vi vara medvetna om att situationen för den grupp vi undersökt inte nödvändigtvis speglar 

alla journaliststudenter i Sverige, än mindre hela journalistkåren. Trots detta upplever vi att vi 

fått fram vissa resultat som beskriver verkligt intressanta fenomen, många vi aldrig kunnat 

föreställa oss innan vi började studien.  

Våra resultat har också visat att personer som pluggat mer än bara journalistutbildningen 

etablerar sig på den journalistiska arbetsmarknaden i lägre grad än de som inte har pluggat annat. 

Dessa resultat har vi sedan försökt analysera utifrån andra teoretiker som ofta har starka starka 

åsikter för och emot akademiska respektive praktiska utbildningar. Vår ambition har varit att 

presentera dessa olika åsikter utan att själva lägga några egna värderingar. Det kan också vara 

värt att nämna att våra resultat endast ger en bild av vilka som etablerar sig på arbetsmarknaden, 

och inte nödvändigtvis vilka som producerar bäst journalistik. Vi önskar dock inte heller lägga 

någon värdering i vilket av dessa två som är det önskvärda, varken för oss personligen eller för 

journalistiken som helhet. 

6.8 Förslag till framtida forskning 

Många av de variabler vi undersökt för första gången i år skulle kräva ytterligare några års 

undersökningar för att höja signifikansnivån på resultaten. Med tiden kommer det att bli 

tydligare om de resultat vi fått i år verkligen håller, eller om den grupp vi studerat varit för liten. 

Det hade också varit intressant att studera hur den osäkerhet kring vad som bör räknas som 

journalistiskt arbete, som vi upplevt i intervjuerna, påverkar journalistik som profession. 
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Vi hade gärna velat veta mer om de förändrade kraven på arbetsmarknaden som finns att läsa om 

i Mark Deuzes bok Media Work (2007), och hur dessa påverkar journalisternas hälsa och syn på 

yrket. Vi har bara kunnat se till anställningsformer och kompetenskrav, så det skulle vara 

intressant att se om till exempel löner och arbetstider förändrats på samma sätt, och hur det i så 

fall påverkar journalisternas syn på sig själva.  

Det skulle också vara intressant att gå djupare in i begreppen allsidighet och multikompetens och 

vad dessa innebär. Vi valde att fokusera på mer konkreta kompetenser i vår uppsats, men det 

skulle vara spännande att se vad studenter känner för krav på att uppfylla klassiska 

‖platsannonsegenskaper‖ som att vara socialt kompetenta, ambitiösa, drivna och så vidare.   

En annan idé till forskning vore att studera personernas arbetslivserfarenhet innan de fick sin 

nuvarande tjänst och ställa det mot hur mycket och vad de studerat på högskolan. I vår studie har 

vi ingen variabel som undersöker arbetslivserfarenhet på det sättet. Vi har heller inte gjort någon 

särskild distinktion om vad och hur mycket respondenten studerat vid sidan av 

journalistikprogrammet. 

Något annat vi önskar skulle undersökas är om det finns någon skillnad mellan en nyexaminerad 

journaliststudents upplevda möjligheter vid examen och hur de ser på sina möjligheter några år 

efter examen. Våra resultat tyder på att många byter bransch efter några år. Kanske är det för att 

de haft en övertro på sina förmågor och sedan mött den bistra verkligheten och inte kunnat 

försörja sig på journalistik? En sådan studie kanske skulle kunna hjälpa till att styra utbildningen 

åt ett håll att den ger studenterna bättre möjligheter att matcha sina kompetenser med relevanta 

jobb. Som vi varit inne på tidigare uppfattar som sagt många som inte jobbar med journalistik att 

utbildningen har en stor betydelse för deras arbeten. 

Slutligen skulle vi tycka att det var spännande att titta närmare på den växande gruppen som 

arbetar inom PR och kommunikation. Det är uppenbart att allt fler journaliststudenter hamnar 

inom den branschen, och det skulle vara spännande att se vilka de är, och vad de tycker och 

tänker om sina egen karriärbanor. 
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Figurförteckning 

Figur 1: Andel yrkesverksamma i journalistiskt arbete (heltid) 

Figur 2: Andel yrkesverksamma i journalistiskt arbete (heltid och deltid) 

Figur 3: Andel yrkesverksamma inom journalistik, PR eller kommunikation (heltid och deltid) 

Figur 4:Andel sysselsatta I journalistiskt arbete fördelat på program, 2009-2012 

Figur 5: Andel sysselsatta I journalistiskt arbete fördelat på program 2009-2012 

Figur 6: Andel som jobbar med journalistik, PR eller kommunikation, fördelat på program. 

Figur 7: Synen på sina egna möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden för de som idag 

arbetar inom journalistik, fördelat på program. 

Figur 8: Andel I journalistiskt arbete som huvudsaklig sysselsättning, fördelat på åldersgrupp. 

Figur 9: Synen på sina egna möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden, fördelat på 

åldersgrupp 

Figur 10: Andel som jobbar med journalistiskt arbete, två respektive fem år efter examen.  

Figur 11: Andel I journalistiskt arbete med avseende på andra eftergymnasiala studier. 

Figur 12: Synen på sina egna möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden, med avseende 

på erfarenhet av andra eftergymnasiala studier.  

Figur 13: Andel med erfarenhet av andra eftergymnasiala studier fördelat på yrkesgrupp. 

Figur 14: Andel inom journalistik respektive PR & kommunikation som har erfarenhet av andra 

eftergymnasiala studier. 

Figur 15: Anställningsform för de med journalistiskt arbete, två respektive fem år efter examen. 

Figur 16: Anslutningsgrad till Svenska Journalistförbundet av de som jobbar heltid inom 

journalistik. 

Figur 17: Andel av de I journalistiskt arbete som ägnar sig åt webbpublicering flera ganger I 

veckan, 2009-2012. 

Figur 18: Andel av de I journalistiskt arbete som jobbar som webbredaktörer. 

Figur 19: Andel som angett att de är arbetslösa 

Figur 20: Hur stor betydelse har för heltidsarbetande inom Journalistik respektive PR & 

kommunikation. 
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Bilagor 

Ordlista och begreppsdefinition 

JMM: Journalistik och multimedia, ett kandidatprogram i journalistik på Södertörns högskola 

JMS: Journalistik med samhällsstudier, ett kandidatprogram i journalistik på Södertörns 

högskola. Programmet hette tidigare SPJ, Samhällsvetenskap med praktisk journalistik. 

JMOM: Journalistik, människa och miljö, ett kandidatprogram i journalistik på Södertörns 

högskola. Programmet hette tidigare JNA, Journalistik med naturvetenskap. 

JAK: Journalistik för akademiker, en ettårig påbyggnadskurs i journalistik på Södertörns 

högskola. För att läsa programmet krävs en högskoleexamen. 

Profession: se Teoretiska utgångspunkter, s. 5 

Professionalisering: se Teoretiska utgångspunkter, s. 5 

Journalistiskt arbete: Respondenterna får själva avgöra om de ägnar sig åt journalistiskt arbete 

eller inte. Alltså innefattar denna definition inte bara traditionella journalistyrken, utan även i 

någon mån människor som jobbar med kommunikation och PR. 

Den journalistiska arbetsmarknaden: Den marknad på vilken ovan nämnda ‖journalistiska 

arbeten‖ finns. En del av arbetsmarknaden som helhet.  

Kompetens: ‖Utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning‖ 

(Nationalencyklopedin) 

Multikompetens/allsidighet: Att kunna arbeta med många led i en produktion eller med många 

olika medieformer samtidigt. Att vara lättlärd och snabbt kunna anpassa sig till tidigare okända 

former av ovanstående.  

Autonomi: Självständighet, möjlighet att påverka sin egen situation. 

Etablerad: Har fått tillträde till den journalistiska arbetsmarknaden och möjlighet att arbeta med 

journalistik. 
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Enkäten 

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 

Alumniundersökning journalistik november 2012 

 

1. Löpnummer 

 

2. Födelseår 

 

3. Kön  man  kvinna 

 

4. När läste du din sista termin: 

Vt 07 

Ht 07 

Vt 10 

Ht 10 

 

5. Vilkent år började du på journalistprogrammet? 

 

6. Vilket program läste du? JMM SPJ/JMS JNA/JMOM JAK 

 

7. OM JNA/JMOM eller SPJ/JMS. Vilket ämne vid sidan av journalistik? 

Etnologi 

Idéhistoria 

Religion 

Samtidshistoria 

 

8. Har du erfarenhet av andra eftergymnasiala studier? Ja Nej 

 

Om ja, inom vilket område?______________________________________ 

 

9. I vilken omfattning ägnar du dig åt journalistiskt arbete idag? 

- heltid 

- deltid mer än 50% 

- deltid mindre än 50% 

- inte alls  

 

10. Hur länge har du sammanlagt haft journalistiskt arbete sedan du avslutade dina studier? 

- längre än två år 

- 12 till 24 månader 

- 6 till 11 måndader 

- 3 till 5 månader 

- 1 till 2 månader 

- inte alls 

 

11. Är du medlem i SJF (journalistförbundet) Ja Nej 

 

FÖR DEM SOM ARBETAR SOM JOURNALISTER IDAG: 
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12. Vilken är du nuvarande anställningsform? (hösten 2012) 

- fast anställd 

- vikarie/inhoppare 

- projektanställd 

- praktikplats 

- frilans 

- annan anställningsform 

 

13. Vilken typ av arbetsplats arbetar du på? 

- Radio 

- TV 

- Dagspress 

- Fack-populärpress 

- Interna medier (myndighet företag organisation) 

- Produktionsbolag/nyhetsbyrå/bildbyrå 

- Annat, vad_______ 

 

14. Är du anställd via bemanningsföretag?      Ja Nej 

 

15. Vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift? 

- arbetsledare 

- reporter 

- redigerare 

- producent 

- programledare 

- researcher 

- webbredaktör 

- redaktör 

- lokalredakrör 

- ledarskribent, krönikör 

- informatör, offentlig sektor 

- informatör, privat sektor 

- informatör, förening/organisation/stiftelse 

- medielärare 

- annat. Vad:__________ 

 

16. Hur ofta ingår  arbete med webb/elektronisk publicering i dina arbetsuppgifter? 

- Varje dag 

- Flera gånger i veckan 

- Mer sällan 

- Aldrig 

 

17. Vilket ämnesområde brukar du oftast arbeta med? 

- Samhällsjournalistik (bevakning av politik/offentlig sektor/rättväsende) 

- Ekonomi- och arbetsmarknad 

- Sport 

- Kultur & nöje 
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- Utrikesjournalistik 

- Debatt/opinion 

- Vetenskap 

- Annat, vad:________________ 

 

18. Vilken är din arbetsgivare?____________________ 

 

19. Vilken är din nuvarande månadslön (innan skatt):_________________kr/månad 

 

20. På vilken ort arbetar du huvudsakligen? 

- Stockholm 

- Göteborg 

- Malmö 

- Annan ort i Götaland 

- Annan ort i Svealand 

- Annan ort i Norrland 

- Utomlands 

 

21. Hur stort är ditt bevakningsområde? 

- Lokalt/regionalt 

- Nationellt 

- Internationellt 

 

22. Hur fick du veta att du kunde söka ditt nuvarande arbete? 

- Känner någon på arbetsplatsen 

- Genom familj eller släkting 

- Genom kompisar 

- Gick dit/ringde och frågade efter arbete 

- Jag fanns redan på arbetsplatsen (vikariat/praktik) 

- Sökte via annons 

- Övrigt 

 

23. Har du några tidigare erfarenheter av din nuvarande arbetsplats? 

- Ja, jag har frilansat för redaktionen 

- Ja, praktik 

- Ja, tidigare anställning(vikare/projektanställd/frilans) 

- Nej, inga tidigare erfarenheter 

 

24. Hur ser du på dina möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden? 

Mycket dåliga   1—2—3—4—5 Mycket goda 

 

25. Hur viktiga är följande kompetenser i ditt dagliga arbete? 

Fotokunskaper 

Helt oviktigt 1—2—3—4—5 Helt nödvändigt 

 

Redigering av bild och text samt layout 

Helt oviktigt  1—2—3—4—5 Helt nödvändigt 
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Radio- och tvproduktion 

Helt oviktigt  1—2—3—4—5 Helt nödvändigt 

 

Ämneskunskaper inom ett specifikt område 

Helt oviktigt  1—2—3—4—5 Helt nödvändigt 

 

‖Journalistisk allmänbildning‖ – Förmåga att kunna arbeta inom flera skilda områden  

Helt oviktigt  1—2—3—4—5 Helt nödvändigt 

 

Förhållningssätt till källor/källkritik 

Helt oviktigt  1—2—3—4—5 Helt nödvändigt 

 

Journalistisk etik 

Helt oviktigt  1—2—3—4—5 Helt nödvändigt 

 

Skirvande och språk 

Helt oviktigt  1—2—3—4—5 Helt nödvändigt 

 

Webbproduktion 

Helt oviktigt  1—2—3—4—5 Helt nödvändigt 

 

Journalistikvetenskap 

Helt oviktigt  1—2—3—4—5 Helt nödvändigt 

 

Samhällsvetenskap (exempelvis statsvetenskap och nationalekonomi) 

Helt oviktigt  1—2—3—4—5 Helt nödvändigt 

 

26: För dig som gick SPJ/JMS eller JNA/JMOM – hur stor användning har du av kunskap från 

de andra ämnen som ingick i ditt utbildningsprogram? 

Ingen alls 1—2—3—4—5 Mycket stor användning 

 

 

FÖR DEM SOM INTE ARBETAR SOM JOURNALISTER: 

 

27: Inte alls, därför att jag just nu 

- har en annan typ av arbete 

- är tjänstledig 

- är barnledig 

- studerar 

- är sjukskriven 

- är arbetslös 

- annat svar 

 

28: Arbetar du som informatör, PR-konsult, pressekreterare, marknadsförare eller liknande idag? 

- heltid 

- deltid mer än 50 % 

- deltid mindre än 50 % 

- inte alls 
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29: Om inte, vad arbetar du med idag? 

 

______________________________________________ 

 

30: Varför arbetar du inte med journalistik? 

- Jag har sökt journalistjobb men får inget (utlasad, uppsagd osv) 

- Journalistarbete passar mig inte just nu, men jag kan tänka mig att söka det i framtiden 

- Jag vill inte arbeta som journalist 

- Annat svar: 

 

31: Har du nytta av din journalistutbildning i ditt nuvarande arbete? 

- Ja, väldigt mycket 

- Ja, ganska mycket 

- Ja, lite 

- Nej, inte alls 

 

 

FRÅGOR TILL ALLA: 

 

32: Vad tycker du om ditt utbildningsprogram i efterhand? 

 

Utbildningens inriktning (kombinationen av ämnen) 

Dålig    1-----2-----3-----4-----5    Bra 

 

Kursinnehåll 

Dåligt    1-----2-----3-----4-----5    Bra 

 

Kvalitet på utbildning (lärare, miljö, utrustning etc) 

Dålig    1-----2-----3-----4-----5    Bra 

 

Utbildningens betydelse för det jobb du har nu? 

Liten    1-----2-----3-----4-----5    Stor 

 

 

33: Med tanke på din arbetssituation idag: hade du önskat att utbildningen hade innehållit mer 

eller mindre av följande områden? 

 

Fotokunskaper 

Mycket mindre    1-----2-----3-----4-----5   Mycket mer 

 

Redigering/layout 

Mycket mindre    1-----2-----3-----4-----5   Mycket mer 

 

Radio- och tv-produktion 

Mycket mindre    1-----2-----3-----4-----5   Mycket mer 

 

Fördjupning inom ett särskilt ämnesområde 

Mycket mindre    1-----2-----3-----4-----5   Mycket mer 
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‖Journalistiskt allmänbildning‖ – att kunna arbeta inom många olika områden 

Mycket mindre    1-----2-----3-----4-----5   Mycket mer 

 

Förhållningssätt till källor/källkritik 

Mycket mindre    1-----2-----3-----4-----5   Mycket mer 

 

Journalistisk etik 

Mycket mindre    1-----2-----3-----4-----5   Mycket mer 

 

Skrivande och språk 

Mycket mindre    1-----2-----3-----4-----5   Mycket mer 

 

Webbproduktion 

Mycket mindre    1-----2-----3-----4-----5   Mycket mer 

 

Journalistikvetenskap 

Mycket mindre    1-----2-----3-----4-----5   Mycket mer 

 

Samhällsvetenskap 

Mycket mindre    1-----2-----3-----4-----5   Mycket mer 

 

34: Vill du att vi skickar dig ett mejl som redovisar resultaten av denna undersökning? 

- Ja tack, min mejladress är ______________ 

- Nej tack 

 

35:Vill du att Södertörn kontaktar dig för ev framtida alumniträffar på högskolan? 

- Ja tack 

- Nej tack 

I så fall – vilket är ditt mobilnummer______________________ 

 

och/eller e-postadress___________________________________ 

 

 


