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Abstract

Vi har i arbetet med denna uppsats undersökt hur de könsstrukturer som finns inom den svenska 

journalistkåren återspeglas på Södertörns högskolas alumner och om man via dem kan skönja en 

feminisering av den svenska journalistkåren. Med hjälp av en enkät har vi utfört telefonintervjuer 

med 136 tidigare journaliststudenter som 2008 samt 2011 var registrerade på utbildningens sista 

termin. Denna studie är en del av ett större projekt på journalistikavdelningen på Södertörns 

högskola under ledning av professor Gunnar Nygren. Därmed har undersökningen genomförts i 

snarlikt utförande vid två tidigare tillfällen. Resultatet av dessa undersökningar har vi kunnat 

använda i denna uppsats. 

Vi har, med fokus på differenser mellan de olika könen, undersökt aspekter såsom hur stor andel av 

männen respektive kvinnorna som idag arbetar journalistiskt, vilken anställningsform de har, samt 

hur lönesättningen ser ut. Vi har även frågat om alumnerna själva anser sig dra någon fördel eller 

nackdel av sitt kön och vad de tror om sin framtid på den journalistiska arbetsmarknaden. 

Vi har i denna undersökning kunnat konstatera olika faktum. Den svenska journalistkåren tycks 

idag , sett till antal yrkesverksamma kvinnor och män, vara jämställd. Bland de nyexaminerade 

alumnerna från Södertörns högskola är det dock kvinnorna som får flest jobb, mer heltidstjänster 

och arbetsuppgifter med större ansvar. De är också mer positiva till sin framtid. Trots detta tycks det 

finnas vissa könsstrukturer kvar inom yrket, inte minst vad gäller vilken sorts journalistik kvinnorna 

respektive männen producerar. Exempelvis är sportjournalistik fortfarande dominerad av män. 

Genom alumnerna går det dock att tala om en feminisering vad gäller kvinnornas position på 

arbetsmarknaden. Men vad gäller vilken sorts journalistik de bedriver verkar det vara en bit kvar 

innan total jämställdhet inom kåren är ett faktum.

Nyckelord: Södertörns högskola, könsstrukturer, genus, feminisering, journalistik, alumner
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1. Inledning
Journalistkåren är idag i stort sett jämställd.1 Men väljer man att närmare granska de strukturer som 

råder inom yrket inser man snart att det är manliga normer som styr. Det är män som i högre grad 

dominerar på de höga chefsposterna, det är män som har den ekonomiska makten och det är män 

som är överrepresenterade inom viss journalistisk bevakning.2

På Södertörns högskola finns en av Sveriges största journalistutbildningar. Cirka 50 studenter 

examineras där i journalistik varje termin, studenter som efter sin examen kastas in i en verklighet 

kantad av journalistiska normer. Denna uppsats och undersökning är en del av Gunnar Nygrens 

projekt på högskolan som undersöker hur det gått för dessa alumner efter sina examen. Fokus 

kommer att ligga på genus. Hur påverkar journalistyrkets inneboende könsstrukturer alumnerna när 

de ska etablera sig på arbetsmarknaden? Hur mycket påverkar deras kön exempelvis deras löner och 

de arbetsuppgifter som tilldelas dem? Och framför allt: Går det, utifrån de undersökta alumnerna, 

att säga något om huruvida den svenska journalistkåren står inför en feminisering?

2. Bakgrund

2.1 Journalistyrket och kvinnorna – en kort historik
Den moderna pressens födelse i Sverige anses vara när de tre tidningarna Dagens Nyheter, 

Aftonbladet och Stockholms-Tidningen etablerades. Alla tre bidrog till att tidningsutvecklingen 

drastiskt gick framåt under senare delen av 1800-talet. Aktörerna hämtade inspiration från utlandet 

och flertalet tidningar runtom i Sverige följde deras exempel. Snart fanns en etablerad journalistkår 

i landet, en journalistkår som till stor del bestod av vita män från medelklassen.3  Redan här lades 

grunden till de strukturer som utvecklats inom yrkeskåren, strukturer som baserades på 

förutsättningar utifrån dessa män.4 

Kvinnornas resa fram till att vara en del av den journalistiska yrkeskåren har varit lång. I den 

svenska pressens historia går det redan år 1690 att skönja kvinnliga aktörer. De var primärt 

boktryckaränkor som tagit över sina avlidna mäns arbetsuppgifter. Därför handlar det kanske inte 

1 Djerf-Pierre, Monika, 2012, ”Journalisterna sociala bakgrund” i Kent Asp (red.), Svenska journalister 1989 – 2011, 

http://www.jmg.gu.se/digitalAssets/1385/1385205_journalistboken.pdf, senast hämtad 2014-05-20, s. 6.

2 Djerf-Pierre, Monika, 2003, ”Journalistikens kön”, ur Kvinnovetenskaplig tidskrift årgång 24 – 2.03, s. 43. 

3 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart, Wadbring, Ingela, 2011, Massmedier – press, radio och tv i den digitala 

tidsåldern, Stockholm: Ekerlids förlag, s. 63.    

4 Fagerström, Linda, Nilsson, Maria, 2008, Genus, medier och masskultur, Malmö: Gleerups, s. 124.
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om ett journalistiskt yrkesutövande likt det vi har idag, men det är i och med dessa änkor 

kvinnornas utveckling inom journalistiken tar avstamp.5 De samhällsförändringar som det senare 

1800-talet bar med sig, som myndighetsförklaring av ogifta kvinnor över 25 år och lika arvsrätt 

mellan kvinna och man, ökade kvinnornas möjligheter att etablera sig och arbeta som journalister. 6 

Trots ökade möjligheter var inte kåren tillgänglig för alla kvinnor. En majoritet av kvinnorna som 

arbetade inom den hade i uppgift att översätta texter och skriva notiser, vilket var ett område där 

kompetens tidigare saknats.7 För detta krävdes givetvis språkkunskaper – något flickor inom 

borgerliga och högre kretsar besatt då det var en självklarhet att lära sig språk under uppväxtsåren. 

Den första yrkesverksamma kvinnan från arbetarklassen skulle dröja än längre innan hon syntes 

till.8 

1900-talets början, med införandet av kvinnlig rösträtt 1921, omhuldades av en kvinnlig frigörelse 

som även färgade av sig på journalistiken där kvinnorna nu började ta en alltmer naturlig plats.9 

Arbetsområdena var, som förut, notiser men också reportage och ämnen som främst berörde 

kvinnor, ofta publicerade i söndagsbilagor.10 

Under mitten på 1900-talet fanns en strävan efter att komma från vanetänkandet om manligt och 

kvinnligt material,11 en strävan som kanske finns än idag. Så sent som på 1980-talet började också 

mängden kvinnor i yrket växa.12 På en bred front dessutom, eftersom andelen kvinnor till och med 

ökade inom de manliga bevakningsområdena som exempelvis ekonomi och politik. Idag är mode, 

hem och hushåll områden där kvinnor utgör störst andel, något som alltid setts som ”kvinnliga” 

områden.13

Trots manliga normer och tillbakahållande strukturer har kvinnorna historiskt sett faktiskt spelat en 

viktig roll i skapandet av journalistisk förnyelse i Sverige. Särskilt viktiga är den rad av kvinnor 

från den akademiska världen som sökte sig till Stockholmspressen. Bland dessa återfinns Ester 

5 Berger, Margareta, 1977, Pennskaft: Kvinnliga journalister i svensk dagspress 1690-1795, Stockholm: Norstedt, s. 

21.

6 Berger, s. 29.

7 Berger, s. 45.

8 Berger, s. 48f.

9 Berger, s. 131.

10 Berger, s. 140.

11 Berger, s. 236.

12 Hadenius, Weibull, Wadbring, s. 279.

13 Hadenius, Weibull, Wadbring, s. 280. 
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Blenda Nordström, Elin Wägner och Ellen Rydelius. Ester Blenda Nordström blev framför allt 

uppmärksammad för sin artikelserie där hon tog anställning som piga på en bondgård. Artiklarna 

blev senare publicerade som bok under titeln En piga bland pigor. Den kvinna som kanske betytt 

mest under mitten 1900-talet för journalistiken var Barbro Alving som med sin personliga stil 

utvecklade ett nytt sätt att rapportera från världshändelser.14 

Idag arbetar marginellt fler kvinnor än män som journalister i Sverige.15 Dock finns de manliga 

normerna kvar, såsom exempelvis överrepresentation av män på chefspositioner, högre löner för 

män, fler manliga sportjournalister och fotografer. Men det tycks gradvis bli bättre. Linda 

Fagerström och Maria Nilsson diskuterar denna utdragna utveckling i sin bok Genus, medier och 

masskultur. De menar att det inte är särskilt konstigt att de manliga normerna finns kvar: Det är 

dumt att bita den hand som föder. Att förvänta sig att tongivande kvinnor inom journalistiken skulle 

vara mindre benägna att rätta sig in i traditionella strukturer är problematiskt. Fagerström och 

Nilsson frågar sig varför kvinnliga journalister skulle vilja kritisera ett system där de faktiskt lyckats 

ta sig fram och bli framgångsrika? Denna problematik gör också att förändringspotentialen går trögt 

när journalisterna, exempelvis, nyhetsvärderar.16 

2.2 Journalistutbildningarnas framväxt
På 1950-talet blev journalistyrket mindre populärt. Allt färre intresserade sig för den typiska 

volontärutbildningen - vilken omfattade två års mer eller mindre obetald tjänstgöring på en 

redaktion, handledd av en erfaren journalist på arbetsplatsen. I och med detta väcktes tankarna om 

en journalistutbildning, något som också skett tidigare under seklet men då med andra världskriget 

som hinder för vidare utveckling. Ett tidigt alternativ när förslaget aktualiserades igen blev 

privatskolan Poppius i Stockholm, som erbjöd kvällskurser i journalistik. På hösten 1959 startade 

också en två terminer lång journalistutbildning på journalistinstitutionerna i Stockholm och 

Göteborg, som sedan 1967 omlades till en tvåårig högskoleutbildning.17 Den första terminen på 

denna journalistutbildning antogs 30 personer, 28 av dessa var män och två var kvinnor. Vad de 

sökandes kön beträffar var dock antalet kvinnor i klar majoritet, så även de nästkommande åren.18 

14 Hadenius, Weibull, Wadbring, s. 292. 

15 Djerf-Pierre, 2012, s. 16.

16 Fagerström, Nilsson, s. 124. 

17 Berger, s. 236ff.

18 Berger, s. 238.

3



Sedan 1960-talets uppsving har antalet journalistutbildningar ökat i Sverige. Runt 900 studenter 

examineras årligen från landets universitet, hög- eller folkhögskolor. Därmed är det många fler 

journalister på arbetsmarknaden idag som är utbildade jämfört med tidigare år.19

Södertörns högskola har bedrivit journalistutbildningar sedan våren 1998. Journalistik och 

multimedia, JMM, var det första programmet. Intresset för utbildningen var vid starten stort och än 

idag är det en av de mest attraktiva utbildningarna i landet. Högskolan startade senare upp JMS – 

journalistik med samhällsstudier samt JAK – journalistik för akademiker och JMOM – Journalistik, 

människa och miljö.20

Totalt antal programstudenter som aktivt studerade under vårterminen 2014 var 250 stycken. På det 

största programmet, det vill säga JMM, har i snitt 24 studenter examinerats varje termin sedan 

2012.21

19 Nygren, Gunnar, 2008a, Nyhetsfabriken: journalistiska yrkesroller i en förändrad medievärld, Lund: 

Studentlitteratur, s. 94.

20 Gullö, J-O, 2010, ”Man lär sig bäst när man lär andra” i Anders Burman, Ana Gramis, Johan Rönnby (red.) 

Tradition och praxis i högre utbildning: Tolv ämnesdidaktiska studier, Södertörns högskola, s. 84.

21 Siffror från Jenny Johansson, utbildningsexpeditionen, Institutionen för samhällsvetenskaper: journalistik, 

Södertörns högskola, 2014-05-17. 
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3. Tidigare forskning
Denna studie är en del av Gunnars Nygrens projekt på Södertörns högskola som, med fokus på 

olika huvudfrågor, undersöker hur det gått för de tidigare journaliststudenterna efter sina examen. 

Undersökningen har resulterat i två tidigare uppsatser: Vem får jobbet? - en kvantitativ studie om 

arbetsmarknaden för journalister utbildade vid Södertörns högskola  år 2011 av Emma Hultberg 

och Lisa Rogert samt När skolan är slut – en studie om journaliststudenters etablering på 

arbetsmarknaden  år  2012 av Ville Westman och Matilda Svensson Glaser. Dessa två 

undersökningar har grundat sig på samma enkät och med samma databas som denna uppsats. 

Ämnesområdena tidigare år har främst berört utbildning och arbetsmarknad och därför fokuserat på 

variabler som gett intressanta resultat rörande de ämnena. De tidigare uppsatserna har inte haft 

någon genusinriktning på samma sätt om den här undersökningen har. Ämnet kön har dock berörts, 

om än kortfattat.22 Denna uppsats kommer således att undersöka ett område som tidigare inte belysts 

i detta projekt.

Kombinationen att undersöka genus och journalistik rent generellt har prövats inom den tidigare 

forskningen. Det finns ett intresse kring att forska om genus och medier i allmänhet. Denna 

forskning berör ofta då själva innehållet i media, som exempelvis kvalitativ innehållsanalys av 

språkbruk, och inte yrkeskåren i sig. Exempelvis tar Maria Edström upp representationen av 

kvinnor i medieutbudet i sin bok Tv-rummets eliter. Föreställningar om kön och makt i fakta och 

fiktion.23 Kvinnliga journalisters yrkesideal och arbetsförhållanden har Liesbet van Zoonen 

undersökt i sin text Rethinking women and the news.24 Även den rent historiska utvecklingen av  

svenska kvinnliga journalisters karriärer har grundligt undersökts, som exempelvis Margareta 

Bergers bok som refereras till i bakgrundskapitlet.25 

22 Svensson, Glaser, Matilda, Westman, Ville, 2012, När skolan är slut – en studie om journaliststudenters etablering 

på arbetsmarknaden, C-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskaper: journalistik - Södertörns högskola, s. 29. 

23 Edström, Maria, 2006, Tv-rummets eliter. Föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion, Diss., Göteborg: 

Göteborgs universitet, s. 60.  

24 Zoonen, Liesbet, van, 1988, ”Rethinking women and the news” i European journal of communication, 19883:35, s. 

36.

25 Berger, s. 140.
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3.1 Teoretisk utgångspunkt 

3.1.1 Kvinnornas journalistiska roll idag

I McQuail's Mass Communcation Theory redogör Denis McQuail för hur strukturer inom 

nyhetsorganisationer påverkar och påverkas av kvinnor. Han anser att frågan om genus är en viktig 

hörnsten i hur själva medieinnehållet sett ut historiskt, och även ser ut idag. McQuail menar att det 

är rimligt att dra en stark koppling mellan exempelvis antalet kvinnor som jobbar inom 

nyhetsorganisationer kontra det låga antalet kvinnor som figurerar i nyhetsbevakning och media 

över lag. Tidigare studier visar dock på att det finns få tendenser till att kvinnor i yrket använder sig 

av kvinnliga källor. Män väljer män, och kvinnor väljer män. Således behöver inte rättvisa inom 

yrket, det vill säga lika många yrkesverksamma kvinnor som män, betyda att det påverkar 

innehållet. Detta kan anses vara ett exempel på att den manliga normen är både tydlig och rådande 

inom yrket.26

I News Culture visar Stuart Allan på brittiska och amerikanska exempel rörande kvinnornas roll i 

journalistiken. Viss skillnad råder givetvis mellan den form av nyhetsbevakning dessa länders 

journalistkårer bedriver jämfört med den svenska, men det visar också på att strukturella problem är 

ett internationellt fenomen. 

Vad gäller kvinnornas roll inom journalistiken idag skriver Allan att om man inte låter kvinnor spela 

på samma villkor som män blir det komplicerat att fånga in de kvinnliga konsumenterna i en alltmer 

konkurrensdriven medievärld. Det är alltså ett problem att kvinnor fortfarande, i stor utsträckning, 

nekas tillträde till de absoluta maktpositionerna inom yrket. I längden ses inte detta bara som ett 

problem för exempelvis medieföretagen utan det blir också ett demokratiskt dilemma - inte minst 

med tanke på den större, verksamma roll kvinnorna faktiskt spelar ju mer yrkesverksamma de blir 

inom medierna.27 

Lisbeth Van Zoonen diskuterar dessa strukturer inom yrket. Hon menar att den manliga hierarkin 

gör att kvinnor ofta får anpassa sig till denna manliga dominans och blir satta på en sorts 

nyhetsrapportering som kan vara alienerade och går emot deras egna professionella identiteter. Ett 

26 McQuail, Denis, 2010, McQuail's Mass Communication Theory, London: Sage Publications, s. 301.  

27 Allan, Stuart, 2010, News Culture, PDF-version, Open University Press, https://www-dawsonera-

com.till.biblextern.sh.se/abstract/9780335239009, senast hämtad 2014-05-12, s. 148.
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exempel kan vara att de istället för att bevaka ekonomi eller politik blir placerade på mer ”mjuka” 

nyhetsområden.28   

3.1.2 Den svenska journalistkårens könsstrukturer

Ur ett historiskt perspektiv återberättar Monika Djerf-Pierre i artikeln Journalistikens kön – fältets 

struktur och logik under 1900-talet hur ”journalistikens kön” sett ut under 1900-talet. De siffror hon 

presenterar är inte dagsaktuella eftersom de publicerades 2003, men hennes presentation av 

utvecklingen för kvinnor inom yrket säger fortfarande mycket inom området. 

I artikeln redogörs för hur den ”borgerliga offentligheten” hållit tillbaka kvinnor inom 

journalistiken. Maktpositionerna i yrket var förr kopplat till den centrala opinionsbildande rollen i 

samhället, där de manliga tidningsägarna stod i nära kontakt med partipolitiken - en sfär där kvinnor 

absolut inte fick tillträde. Och de som ändå kom i närheten var ofta kvinnor av borgerlig överklass,29

vilket också beskrivits i bakgrundskapitlet. Det var först efter 1985 som det som bekant skedde en 

kraftig ökning av kvinnliga journalister i Sverige. Ökningen höll i sig fram till mitten på 1990-talet 

då andelen stabiliserades på cirka 45 procent av yrkeskåren, med en svag kvinnodominans på 

Sveriges Radio samt vissa av de privatägda medieföretagen. Under denna tid visade det sig även att 

kvinnor i högre grad än män hade en journalistutbildning. Det ledde till att kvinnor oftare 

framträdde på redaktionella ledarposter, även om den strikt ekonomiska makten företräddes av män. 

Kvinnorna besatt dock ofta större sociala nätverk än männen och därmed ett socialt kapital som gav 

dem tillgång till ett starkare professionellt och socialt stöd från omvärlden i sina karriärer. 30 

Djerf-Pierre diskuterar även journalistikens genuslogik och beskriver att det som ansetts vara 

kvinnligt och manligt inom yrket har varit föränderligt genom tiden. Den undersökande 

journalistiken var först en kvinnlig genre som under 1970-talet övertogs av manliga 

skjutjärnsjournalister.31  Trots förändringen av journalistyrket under 1990- och 2000-talet så finns 

det ett grundmönster kvar i yrket. Ett grundmönster som bygger på könsstrukturer. 

Föreställningarna om journalistiken är ofta manligt präglade med spår från den ”borgerliga 

offentligheten”, där en slags upplyst rationalitet stod som ett manligt ideal. Det finns alltså en sorts 

tudelad genuslogik i journalistiken som ser ut på följande vis:

28 Zoonen, Liesbet, van, 1998, ”One of the girls? - the changing gender of journalism” i Cynthia Carter, Gill Branston, 

Stuart Allan (red.) News gender and power, London: Routledge, s. 34.

29 Djerf-Pierre, Monika, 2003, s. 30ff. 

30 Djerf-Pierre, 2003, s. 41. 

31 Djerf-Pierre, 2003, s. 44. 
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Tabell 1 – Journalistikens genuslogik

MASKULINT FEMINIMT

Offentlighet/elitnivå Privat/intimsfär/vardagsnivå

Manliga källor och perspektiv Kvinnliga källor och perspektiv

Distans/neutralitet/objektivitet Intimitet/empati/subjektivitet

Autonomi (”professionalitet”) Publikorientering (publikens intressen och behov är 

viktigast)

Figur hämtad från Monika Djerf-Pierres ”Journalistikens kön”.32

De manliga värdena tillskrivs mer makt, status och ett större symboliskt värde. Alla sociala fält 

präglas av ojämlikhet där de dominerande och de dominerade förhåller sig till varandra på ett 

strukturellt vis. Medievärlden är givetvis ingen undantag även om det kanske i större grad 

förekommer kvinnor i maktposition där. Detta kan bero på att public service, så som Sveriges Radio 

och Sveriges Television, står i nära kontakt med den politiska jämställdheten,33 det vill säga den 

jämställdhet som staten kan reglera. Djerf-Pierre menar att självbilden av det journalistiska fältet är 

att det råder en stor jämställdhet i svenska medier. Dock behöver inte detta innebära att ett ökat 

antal kvinnliga journalister som tidigare nämnts, och en rent procentuellt sett jämställd 

journalistkår, bidrar till en förändrad nyhetsvärdering eller en ökad kvinnlig närvaro i utbudet.34 

Djerf-Pierre talar även om tre olika motstrategier som finns för att journalistiken ska kunna 

utvecklas utan att kön spelar roll i yrkesutövningen eller medieinnehållet. Dels finns den strategi 

som går ut på att konkurrera med männen om samma resurser och utbyten som dem. Att bli, som 

det kallas, ”one of the boys” och arbeta inom typiskt manliga journalistiska områden. För att klara 

detta behöver kvinnor tillägna sig mer av det kapital som är gångbart för det specifika journalistiska 

område man vill verka inom. Det handlar alltså om att skaffa sig högre utbildning, bättre kontakter, 

större nätverk, högre kompetens och liknande.35   

Den andra strategin handlar mer om specialisering, att utnyttja sitt könskapital fullt ut för att bli 

”one of the girls”. Man specialiserar sig helt enkelt inom områden som traditionellt sett är 

förknippade med kvinnlighet. Där är populärpressens damtidningar ett exempel. Denna strategi har 

använts inom opinionsjournalistiken, som exempelvis under 1930-talet då det var kvinnliga 

32 Djerf-Pierre, 2003, s. 45.

33 Djerf-Pierre, 2003, s. 45. 

34 Djerf-Pierre, 2003, s. 44. 

35 Djerf-Pierre, 2003, s. 46. 
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journalister som genom sin specialisering uttolkade debatten om kvinnans nya roll i det svenska 

samhället. Den tredje strategin handlar om att försöka skapa nya journalistiska genrer som ännu inte 

blivit stämplade som ett manligt eller kvinnligt område. Där kan Ester Blenda Nordströms 

undersökande journalistik ses som ett tidigt exempel.36   

  

År 2007 publicerades studien Den svenska journalistkåren på institutionen för journalistik och 

masskommunikation på Göteborgs universitet. I denna studie, som genomfördes 2005, gör Monica 

Löfgren Nilsson en genusanalys av den svenska journalistkåren. Där diskuterar hon den 

genusvetenskapliga termen ”könsmärkning”, vilken innebär att vissa samhällspositioner och yrken 

är stämplade av den tradition och yrkesmässiga norm som finns, en stämpling baserad enkom på 

kön. Utifrån detta kan man ”räkna ut” om ett visst yrke passar en man eller kvinna bäst.37 

Journalistiken var, som tidigare nämnts, under 1900-talet kraftigt mansdominerad och så även 

könsmärkt. Mellan 1989 och 2005 har dock övergripande förändringar skett inom yrket. En av 

dessa är faktumet att det på de flesta positioner idag råder en könsbalans – ingen definitiv differens 

finns alltså mellan männen och kvinnorna. Trots en viss uppluckring under 1900-talet finns dock 

positioner som fortfarande har en kraftig könsmärkning. Till exempel råder en underrepresentation 

av kvinnliga fotografer och arbetsledare. När studien genomfördes var det också en stor 

snedfördelning när det kom till de allra högsta chefspositionerna: På varje kvinnlig chef gick det tre 

män.38 Det förekom även en könsmärkning av de genrer där journalistiken ofta existerar och 

journalisterna således arbetar inom. Ekonomi och arbetsmarknadsjournalistik samt sportjournalistik 

är exempel på områden som alltid varit könsmärkta som en ”manliga” genrer. Framför allt 

sportjournalistik har, strukturellt sett, haft en stark manlig prägel – 1989 framgick det att endast fyra 

procent av de tillfrågade kvinnliga journalisterna jobbade med sport. 2005 hade andelen ökat till 13 

procent, men det var fortfarande den genre som hade minst andel yrkesverksamma kvinnor.39 

Löfgren Nilsson diskuterar även synen på om könet har någon betydelse inom yrket. Kvinnor 

tillskrev, i större utsträckning än män, kön en stor betydelse i det redaktionella arbetet. 60 procent 

av kvinnorna som tillfrågades i studien ansåg att män gynnades i sin yrkesroll på redaktionen.40 

36 Djerf-Pierre, 2003, s. 47. 

37 Löfgren Nilsson, Monica, 2007, ”Journalistiken – ett könsmärkt fält”, i Kent Asp (red.), Den svenska 

journalistkåren, Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, s. 51

38 Löfgren Nilsson, s. 47.

39 Löfgren Nilsson, s. 48. 

40 Löfgren Nilsson, s. 51.
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Högre andel män, 70 procent, ansåg att de kunde urskilja någon slags könsuppdelning på sin 

redaktion. Själva synen på den skiljde sig däremot från kvinnornas. Männen ansåg inte att 

könsuppdelningen var ett problem utan att det snarare handlade om att de olika könen har olika 

preferenser.41 

Löfgren Nilsson menar att det inte bara är viktigt med en jämn könsfördelning ur ett 

jämställdhetsperspektiv, det är även viktigt ur ett publicistiskt perspektiv. Tillfrågade journalister i 

tidigare studier är överens om att det ger en breddad nyhetsbevakning med fler kvinnor. Däremot är 

många oense om könets betydelse när det kommer till chefspositioner. Vissa ser det som att det inte 

spelar roll alls medan andra tycker att det är viktigt för innehållet som produceras.42

Siffror från 2011 visar på att det finns ungefär lika många manliga som kvinnliga journalister i 

Sverige idag, vilket tidigare nämnts. Procentandelarna låg detta år på 50 procent kvinnor och 50 

procent män.43 Det är en ökning då man också kan se på Journalistförbundets medlemsantal att 

antalet kvinnor ökat till 50 procent jämfört med bara en tredjedel år 1989.44 Trots att de är i 

majoritet anpassar sig dock kvinnorna till de manliga normer som råder inom journalistiken.45 

3.1.3 Feminisering 
I denna undersökning används termen feminisering. Feminisering går att tolka på flera olika sätt 

och när det kommer till journalistik så kan man förmodligen tala om två olika typer av begreppet. 

Dels handlar det om en feminisering av yrkeskåren, dels om en feminisering av innehållet i 

medierna. Dessa två aspekter är nödvändigtvis inte beroende av varandra, som vi tidigare nämnt. 

Här nedan följer en koncis genomgång av olika synsätt på termen feminisering.

I Nationalencyklopedin benämns termen feminisering som ”en kvantitativ ökning av andelen 

kvinnor inom ett verksamhetsområde” men också som ”en äldre nedvärderande benämning på en 

karaktärsmässig förändring hos män”.46 Vad gäller yrkesverksamhet redogörs ett exempel på 

feminisering när det blir en hierarkisk ordning inom yrket, exempelvis när kvinnorna får sämre 

41 Löfgren Nilsson, s. 53.

42 Löfgren Nilsson, s. 51. 

43 Djerf-Pierre, 2012, s.17.

44 Nygren, Gunnar, 2008b, Yrke på glid – om journalistrollens de-professionalisering, Stockholm: Simo, s. 51f.

45 Nygren, 2008b, s. 53.

46 Feminisering, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/feminisering/168219, senast hämtad 2014-05-22.
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positioner och lägre lön än sina manliga kollegor.47 Nationalencyklopedin redogör också för att det 

finns kvalitativa aspekter av feminisering. Exempel på det är hur kulturen kan feminiseras när 

värden som anses vara kvinnliga, exempelvis omsorg, ökar sin betydelse i samhället. Då kan man 

tala om en feminisering inom och av kulturen eller samhället i stort.48

Som motsats finns maskulinisering, som också benämns som defeminisering. Detta begrepp berör, 

enligt Nationalencyklopedin, främst yrken och verksamhetsområden. Den går att se som en motsats 

till feminisering och handlar därmed om hur ett område, till exempel inom ett yrke där ny teknik 

införs och arbetet från och med då anses mer lämpligt för män, helt sonika tas över av männen 

varpå kvinnorna åsidosätts.49

En feminisering inom en yrkesgrupp antas ibland vara negativt. Könssammansättningen inom en 

yrkesgrupp anses påverka yrket och feminisering kan leda till exempelvis en sämre löneutveckling 

när fler kvinnor etablerar sig. Om man utgår från att könssammansättningen inom en arbetsgrupp är 

avgörande för makt, prestige och utveckling inom yrket visar teorier på att feminiseringen leder till 

en devalvering och negativa följder för yrket, till och med deprofessionalisering. Det kan i sin tur 

innebära att yrkets status minskar samtidigt som fler kvinnor söker sig till området.50 

Margareta Melin diskuterar i sin bok Gendered Journalism Cultures olika anledningar till varför 

kvinnor i sådan stor utsträckning kommit in i journalistyrket under 1990-talet. Hon väljer då att se 

en koppling mellan feminisering och kommersialisering. Journalistiken blir i allt högre grad 

kommersialiserad. Förändringen är världsvida och kan koncist beskrivas som en följd av en 

förändrad medievärld med nya strukturer och i och med dem exempelvis en ökad konkurrens 

medierna emellan. För att gå med vinst, sticka ut i mediebruset och andra aspekter som medierna nu 

måste vara mer medvetna om har man funnit en ökad relevans i att ge publiken vad de vill ha. 51 

Många medieforskare har börjat tala om en ”feminisering av nyheterna” och vad detta kan göra med 

själva nyhetsinnehållet. Ju mer kvinnliga läsare accepteras som en viktig publik och kommersiell 

kraft, desto mer löses gränserna upp mellan den genuslogik som skapar den journalistiska 

47 Feminisering, Nationalencyklopedin.

48 Feminisering, Nationalencyklopedin.

49 Maskulinisering, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/maskulinisering/252160, senast hämtad 2014-05-22.

50 Nordgren, Margreth, 2000, Läkarprofessionens feminisering: Ett köns- och maktperspektiv, Diss., Stockholms 

universitet, s. 15f.
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kategoriseringen ”hard and soft news”.52 Det som traditionellt har setts som typiskt kvinnliga 

ämnen, exempelvis hälsa, relationer, mode och andra ”intima” frågor, har börjat närma sig de 

traditionellt manliga ämnena i relevans och betydelse. Allan diskuterar också detta i News Culture 

men menar dock att dessa rörelser inte nödvändigtvis behöver bli långvariga eftersom arvet från den 

machokultur som präglat yrket fortfarande dominerar i vissa avseenden.53 Det finns dock en stor 

problematik i hela sinnebilden av ”hard and soft news” då man fortfarande drar paralleller mellan 

”soft news” och kvinnor. Det verkar finnas en bild av att kvinnor inte har ett behov av ”seriösa 

nyheter”.54 Därför kan feminiseringen rörande medieinnehållet, såsom medieforskarna diskuterar 

den, vara problematisk då det stärker vissa strukturer och uppfattningar kring vad de olika könen 

vill ha. 

Vidare diskuterar Margareta Melin om feminiseringen verkligen ger en bättre representation av 

kvinnor som grupp. Ofta är de kvinnor som valt att bli journalister av vit medelklass med en vilja att 

uttrycka sin uppfattning om världen. Om detta mönster av feminisering följs behöver inte ett ökat 

antal kvinnor betyda en bättre representation på arbetsplatserna, eftersom det bara kommer vara 

kvinnor från samma samhällsklass representerade. Man kan således både dra kopplingar mellan 

feminisering och kommersialiseringen samt feminisering och borgerlighet.55  

Allan diskuterar även vad feminiseringen kommer göra med det journalistiska idealet om 

objektivitet. Ju mer könsaspekter diskuteras inom journalistiken, desto mer diskuteras objektivitet 

och om detta verkligen kan uppnås. Det talas om ”gender bias”, könspartiskhet, vilket innebär att 

människors könsroller som mejslats ut av samhället kommer dunkla journalistens objektiva syn i 

nyhetsrapporteringen.56 En feminisering och ökad diskussion kring kön kan alltså leda till en ökad 

subjektivitet i nyhetsrapporteringen.57         

51 Melin, Margareta, 2008, Gendered journalism cultures – Strategies and tactics in the fields of journalism in Britain 

and Sweden,  Göteborg: JMG Göteborgs universitet, s. 178.

52 Allan, 2010, s. 163.

53 Allan, 2010, s. 164.

54 Melin, s. 181.

55 Melin, s. 184.

56 Allan, 2010, s. 148. 

57 Allan, Stuart, 2004, News Culture, Glasgow: Open University Press, s. 220. 
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3.2 Syfte och vetenskaplig frågeställning
Denna uppsats undersöker hur journalistyrkets inneboende könsstrukturer återspeglas på relativt 

nyexaminerade journalistalumner från Södertörns högskola. Med tanke på att det historiskt talats 

om den manliga könsmärkningen vill denna uppsats undersöka hur denna faktor ser ut idag bland 

dessa alumner. Med denna fundering kan formulera följande huvudfråga: Kan man, utifrån våra 

respondenter, tala om en feminisering av journalistyrket?

För att söka svar på frågan tar vi hjälp av följande frågeställningar:

 Vilket av Södertörns journalistiska utbildningsprogram är vanligast bland männen respektive 

kvinnorna? 

 Är något kön överrepresenterat bland de som får journalistjobb?

 Vilken anställningsform är vanligast bland kvinnorna och männen?

 Hur ser lönesättningen ut?

 Vilken arbetsroll tilldelas männen respektive kvinnorna oftast?

 Råder det någon skillnad mellan könen när det kommer till vilket bevakningsområde man 

arbetar med?

 Hur ser journalistalumnerna på sin framtid inom journalistiken?  

 Hur ser journalistalumnerna på könets relevans i yrkesrollen?
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4. Metod och material
Vi har i denna uppsats genomfört en kvantitativ studie av journaliststudenter som var registrerade på 

journalistutbildningarnas sista termin på Södertörns högskola 2008 och 2011. Urvalet har för oss 

bestått av 186 alumner. Undersökningen var baserad på en enkät vilken besvarades av 

respondenterna via telefon. Varje intervju tog mellan fem och femton minuter. Arbetade inte den 

tidigare studenten som journalist idag var frågorna färre varpå intervjun tog mindre tid i anspråk. 

Antalet personer som besvarade enkäten var 136. Detta resulterade i en svarsfrekvens på 73,1 

procent. Denna frekvens är snarlik med undersökningarna från tidigare år, då procentsatsen vid de 

tillfällena uppkom till 74 samt 75 procent. De tidigare årens material har också vi använt i vår studie 

varpå vi lagt till våra egna resultat till den tidigare datan. Arbetet har utförts i dataprogrammet 

SPSS, där vi inte bara förde in våra variabelvärden utan också analyserade materialet. Den 

sammanlagda mängden alumner i databasen är efter vår undersökning 721 personer. De som 

undersökts genom åren har varit registrerade på utbildningen sista termin mellan år 2004 och 2011.

4.1 Ursprungsstudien
Den enkät som ligger till grund för vår studie är samma som tidigare år, varpå den nu med denna 

uppsats genomförts på liknande sätt för tredje gången. Många frågor som tidigare ställts ingår vid 

detta tillfälle, även om vi också tog bort några som vi ansåg vara irrelevanta för vår forskning. De 

variabler som förekommer kan delas in i två grupper: arbetsmarknad och utbildning. 

Vad arbetsmarknaden beträffar är några av variablerna:

- Hur mycket, om alls, respondenten arbetar med journalistik, PR eller kommunikation idag.

- Hur länge respondenten arbetat journalistiskt sedan examen.

- Om respondenten är medlem i Journalistförbundet.

- Vilken respondentens huvudsakliga arbetsuppgifter är, samt inom vilket ämnesområde han eller 

hon verkar.

- Vilken månadslön respondenten har.

Om respondenten inte arbetade journalistiskt idag berördes variabler som:

- Sysselsättning istället för journalistik, exempelvis annat yrke, föräldraledig eller studerande.

- Om respondenten arbetar som marknadsförare, informatör eller liknande.

- Varför respondenten inte arbetar som journalist idag.

- Om journalistutbildningen är till nytta i det nuvarande arbetet.
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Rörande variabler som angår utbildning, som ställdes till alla oavsett sysselsättning idag, är några 

av de mest framträdande:

- Vilken av programmen på Södertörns högskolas journalistutbildning som respondenten läste.

- Hur respondenten värderar ämneskombinationen och kursinnehållet i utbildningen.

- Hur respondenten ser på lärare, miljö, utrustning med mera.

4.2 Våra tillägg till studien
För att öka enkätens relevans sett till vårt valda område, genus, har vi lagt till några variabler. De 

avser främst arbetsmarknaden och respondentens egen uppfattning snarare än verkliga fakta.

- Anser respondenten att hans eller hennes kön är till en fördel inom journalistiken och på den 

journalistiska arbetsmarknaden.

- Gav respondenten ett jakande svar på ovanstående fråga ställdes också frågan om på vilket sätt 

detta uppenbarade sig, ett svar som registrerades i fritext.

- Vilket ämnesområde respondenten helst skulle vilja arbeta med. Denna var en följdfråga till vilket 

område de faktiskt arbetade inom idag och hade därför samma svarsalternativ.

För alla variabler – se fullständig enkät i bilaga 1.

4.3 Tillvägagångssätt 
Den enkätundersökning vi genomfört har utgått från de som varit registrerade sista terminen på 

Södertörns journalistbildningar 2008 och 2011, vissa på vårterminen, andra på hösten. Efter att 

personer som var felregistrerade hade upptäcks fick vi ett urval på 186 alumner. 

Via Södertörns högskolas databas Ladok blev personuppgifter till de tidigare studenterna 

tillgängliga. Vi stötte på flertalet uppgifter som inte stämde. Via sökfunktioner på internet samt ett 

besök på Skatteverket kunde vi uppdatera informationen till den rätta rörande ett flertal alumner. 

Trots detta gick inte alla personer att nå. De 136 enkäter vi dock kunde genomföra gjordes via 

telefon. Det är en intervjumetod som fungerar bra eftersom  telefonenkäter generellt har högre 

svarsfrekvens än exempelvis postenkäter. Vid telefonenkäter finns dock risken att respondenterna i 

högre grad anpassar sina svar till vad det socialt önskvärda kan anses vara, jämfört med exempelvis 

en brevenkät där respondenten oftast är helt anonym och därför kan svara som den önskar. 
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Samtidigt är det svårare att inte svara på frågor, till exempel hoppa över de som är känsliga eller 

svåra, när intervjun sker personligen jämfört med exempelvis post- eller webbenkäter.58

4.4 Validitet och reliabilitet
Validitet, vilket även kan ses som giltighet, innebär att de frågor som ställs mäter det som de också 

är avsedda för att mäta. Därmed ska frågor och svarsalternativ formuleras på ett sätt som leder till 

att respondenten svarar på det han eller hon ska svara på. Ett konkret exempel kan vara att mäta 

antal tillfällen under en vecka som något sker. I detta fall ska svarsalternativen vara just antal och 

inte termer eller dylikt. Skulle fallet vara så kan det leda till låg validitet. 59 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, å sin sida handlar om huruvida mätningen är stabil eller inte. Med 

det menas om mätningen skett på ett sådant vis att samma mätning i stort sett ger samma svar vid 

ett senare tillfälle - med hänsyn till att exempelvis lön, jobbsituation och liknande kan förändras 

med tiden, vill säga. Faktorer som visar på hög reliabilitet är exempelvis precision, att svaren 

registreras på liknande sätt, objektivitet, att svaren registreras och kodas på samma vis och 

standardisering, att situationen inte påverkar svaret.60

Undersökningens grundkonstruktion och vissa frågor i enkäten har resulterat i svårigheter med att 

dra generella slutsatser kring några av variablerna, vilka redogörs nedan.

Respondenternas syn på om de arbetar journalistiskt

Rörande frågan ”I vilken omfattning ägnar du dig åt journalistiskt arbete idag?” får alumnen på 

egen hand definiera vad som är journalistiskt arbete. Detta beror på att yrket är brett och kan bestå 

av många olika typer av arbetsuppgifter. Journalistyrket är brett och kan ha olika betydelse för olika 

respondenter.61 Dilemmat med den här variabeln är att den avgör vilken del av enkäten som ska 

fortsättas med, då den ju är konstruerad i två delar: en för dem som anser sig arbeta journalistiskt, 

en för dem som inte anser sig göra det. Vid några tillfällen har respondenten, till sin fulla rätt, sett 

sig som journalistiskt verksam. Dock har inte personens arbetsuppgifter gått att applicera på de 

frågor som innefattas i den del av enkäten som är avsedd för journalisterna. På grund av det har 

frågorna blivit svåra för respondenten att svara på. Trots att det inte ger alumnen möjlighet till eget 

58 Johansson, Bengt, 2010, ”Surveyundersökningar” i Mats Ekström och Larsåke Larsson (red.), Metoder i 

kommunikationsvetenskap, Lund: Studentlitteratur, s. 96f

59 Trost, Jan, 2007, Enkätboken, Lund: Studentlitteratur, s. 65.

60 Trost, s. 64f.

61 Bell, Judith, Nilsson, Björn, 2006, Introduktion till forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, s.140.
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svar hade kanske några definitiva variabelvärden varit att föredra. Individens eget 

tolkningsföreträde kan också leda till inkonsekvens och svårigheter med att dra generella slutsatser.

Respondentens nuvarande anställningsform 

Rörande variabeln ”Vilken är din nuvarande anställningsform” som bara riktar sig till de som 

arbetar som journalister finns problematik kring variabelvärdet ”frilans”. Att respondenten ska 

kunna ange detta svarsalternativ är självklart eftersom det förekommer frilansverksamhet inom 

journalistyrket. Det är dock svårt att ställa vissa av de andra frågorna till någon som frilansar. Dessa 

personer kan ha problem med att besvara vilken sorts arbetsplats de arbetar på, vilken deras 

huvudsakliga arbetsuppgift är, löner, vilken arbetsgivare de har och hur de fick reda på att de kunde 

söka jobbet. Frilansande respondenter kan till exempel arbeta för flera arbetsgivare inom ett flertal 

olika områden samtidigt. Att uppge någon specifik lön är också svårt för en frilansjournalist. Vissa 

som intervjuades svarade vad de tog ut från sina företag, andra vad de debiterade. Adderat till detta 

är också det faktum att vissa bara jobbade med frilans då och då, till exempel genom att bara sälja in 

vissa jobb, samtidigt som de hade annan sysselsättning vid sidan av. Problematiken kring 

frilansjournalisternas lön har gjort att vi fått flera interna bortfall på just den frågan. Det är viktigt 

att notera eftersom löner kommer att behandlas senare i undersökningen.    

Respondentens syn på könets påverkan på arbetsmarknaden

Den nya variabeln ”Anser du att ditt kön är till din fördel i ditt yrke?” har belägg för att vara både 

ledande, vilket beror på formuleringen.62 Då undersökningen ägde rum fanns inget centralt behov av 

att förklara frågan för respondenten, men i analysen finns en stor medvetenhet om att formuleringen 

kan genererat i ett felaktigt svar. Svarsalternativet ”nej” kan ha samma innebörd som ”har ingen 

betydelse” vilket vi ofta förklarade, men det kan ha påverkat resultatet ändå. 

Respondenternas ämnesområde

Vid variabeln ”Vilket ämnesområde brukar du oftast arbeta med?” ville vissa respondenter ange 

flera svarsalternativ då arbetsuppgifterna kunde variera, trots att enkäten bara gav möjlighet till ett 

svar. Dessutom förekom ofta svaret ”allmänjournalistik”, i princip ”vanlig” rapportering som 

exempelvis lokalnyheter, vilket inte alltid överensstämde med det mest närliggande alternativet 

”samhällsjournalistik”. Under materialets insamling gjordes därför bedömningen att den ”vanliga 

journalistiken” få rätta sig under variabelvärdet ”samhällsjournalistik”. 

62 Bell, Nilsson, s. 144.
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Med en medvetenhet om de felkällor som finns anser vi att undersökningen är av hög validitet. 

Reliabiliteten är tämligen hög. För att öka både validiteten och reliabiliteten borde ett pilottest av 

enkäten ha utförts.63 På grund av tidsbrist gjordes dock inte detta eftersom pilotstudien ideellt sett 

ska ställas till samma sorts typ av människor som den riktiga studien. Då tiden inte fanns till att 

söka upp tidigare alumner eller vänner och bekanta, vilket fungerar som nödlösning, gjordes inte 

detta.64 Noterbart är att det också under samtalen fanns risk för en dialog kring variablerna, och då 

även en individuell bedömning av vilket variabelvärde som skulle anges vid varje intervjutillfälle. 

Självklart har vi haft detta problem i åtanke när vi analyserat och att sträva efter full objektivitet har 

under insamlingens gång alltid varit vårt mål.  

4.5 Ordlista och begreppsdefinition
Feminisering: Ett annat för förkvinnliga. Rör exempelvis en ökad kvinnlig närvaro inom ett typiskt 

manligt område. Alternativt en ökad grad av kvinnliga normer inom ett område. 

Gender bias: Könspartiskhet. Ens könsroll och könstillhörighet kommer i vägen för objektiviteten. 

Hard and soft news:  Två indelningar som mediainnehållet delas upp inom. Ofta kopplat till 

områdens könsmärkning. Hard news innefattar ämnen ofta kopplade till samhällsfrågor såsom 

politik och ekonomi, medan soft news snarare rör intimare frågor såsom hem och omsorg. 

JAK: Journalistik för akademiker. Avser en påbyggnadskurs på ett år på Södertörns högskola. 

Denna utbildning kräver en tidigare högskoleexamen. 

JMM: Journalistik och multimedia. Kandidatprogram i journalistik på Södertörns högskola. 

JMS/SPJ: Journalistik med samhällsstudier. Kandidatprogram i journalistik på Södertörns 

högskola. Till denna utbildning läses ett sidoämne utöver journalistiken. SPJ är en förkortning av 

dess tidigare benämning, Samhällsvetenskap med praktisk journalistik. 

JNA/JMOM: Journalistik, människa och miljö. Kandidatprogram i journalistik på Södertörns 

högskola. JNA är en förkortning av dess tidigare benämning, Journalistik och naturvetenskap.

63 Bell, Nilsson, s. 154.

64 Bell, Nilsson, s. 154.
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Journalistiskt arbete: De som arbetar som journalister. Respondenterna får själva avgöra om de 

ägnar sig åt journalistiskt arbete eller inte. 

Journalistkåren: Alla som anser sig jobba journalistiskt.   

Könsmärkning: En uppdelning efter kön med föreställningar om att vissa sysslor och aspekter 

hänger med ett visst kön. 

4.6 Bortfallsanalys
Vi har ett externt bortfall på 26,9 procent. 19 personer av detta bortfall ville, av olika orsaker, inte 

svara på enkäten, 31 personer tillhör det naturliga bortfallet eftersom de inte kunnat nås på grund av 

brist på kontaktuppgifter. Vi skickade även ut 20 stycken brevenkäter till de vi inte kunde få tag på 

över telefon men som vi hade postadresser till. Detta gav dock inte resultat över huvudtaget. 

Föreligger ett bortfall ska alltid diskussion hållas huruvida det påverkar resultatet. Det kan spela 

stor roll om bortfallet är systematiskt eller slumpmässigt. Ett systematiskt bortfall innebär 

ofullständiga uppgifter vilket gör att vissa grupper i enkätundersökningar faller bort i en högre grad 

än andra.65 

Tabell 2 – Svarsfrekvens för enkätundersökningen 2014

Program Totalt andel 
svarande

Totalt antal 
svaranden

Registrerade 2008 Registrerade 2011

JMM             75%  87 av 116 
personer

             60%             40%

JMS             65% 26 av 40 
personer

                         100%

JMOM           28,5% 2 av 7 personer             100%

JAK             91% 21 av 23 
personer

            100%

Totalt av urvalet, 
alla program

73,1 % - motsvarande 136 
personer av urvalets 186 

65 Eggby, Eva, Söderberg, Johan, 1999, Kvantitativa metoder, Lund: Studentlitteratur, s. 44.
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Tabell 3 – Procentuell fördelning per program av alla respondenter 2004-2011

Program Antal personer Procent

JMM 496 68,8%

SPJ/JMS 116 16,1%

JNA/JMOM 70 9,7%

JAK 39 5,4%

Total 721 100,0%
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5. Resultat och analys
I detta avsnitt kommer vi presentera resultatet av vår undersökning.  Både våra egna svaranden plus 

de svarande från de tidigare undersökningarna inkluderas. Detta gör att vi baserar vårt resultat på 

svar från 721 alumner. Av dessa 721 personer är det 500 kvinnor och 221 män som deltagit. Vissa 

variabler har inte varit med från början, vilket gör att mängden svarande inte är lika stor alla gånger. 

Ett exempel är variabeln om synen på kön som är unik för just vår undersökning, vilket då innebär 

att det bara är 136 respondenter som svarat på frågan. 

5.1 Kön och programval

Tabell 4 – Kön och programval

Program Kön Total (av alla svarande)

Kvinnor Män
Antal Procent

JMM 65,5% 34,5% 496 100,0%

SPJ/JMS 80,2% 19,8% 116 100,0%

JNA/JMOM 77,1% 22,9% 70 100,0%

JAK 71,8% 28,2% 39 100,0%

Total (av kön)
Antal 500 221

721 100,0%Procent 69,3% 30,7%

Av de 721 svarande är det tydligt att det är störst andel studenter på JMM. Detta gäller både för män 

och kvinnor. Kvinnorna är i majoritet på alla journalistiska utbildningsprogram på Södertörn. 

Däremot är det störst andel män som läser på JMM. På JMS-programmet är det betydligt lägre 

andelar män. Men trots allt är JMS det näst största programmet. Denna figur visar även den tydliga 

könsuppdelningen som finns på journalistutbildningen i stort med 69,3 procent kvinnor kontra 30,7 

procent män.  
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5.2 Kön och journalistiskt arbete idag

Tabell 5 – Kön och journalistiskt arbete idag

Journalistiskt arbete - 

omfattning

Kön Total (av alla svaranden)

Kvinnor Män Antal Procent

Heltid 50,4% 43,4% 348 48,3%

Deltid 50% eller mer 6,4% 10% 54 7,5%

Deltid 50% eller mindre 10,2% 12,7% 79 11%

Inte alls 33% 33,9% 240 33,3%

 Total 

(av kön)

Antal 500 221
721 100%

Procent 100,0% 100,0%

Det är en högre andel kvinnor än män som jobbar som journalister. Över hälften av andelen kvinnor 

jobbar heltid. Bland männen är andelen heltidstjänster något lägre jämfört med kvinnorna, men 

bland männen är det ändå vanligast att arbeta heltid. Det är också en högre andel män som inte 

jobbar journalistiskt, även om detta är marginellt. Kvinnorna får således i högre grad heltidstjänster 

medan det är vanligare bland männen att jobba deltid, om man jämför könen.    

5.3 Kön och anställningsform

Tabell 6 – Kön och anställningsform

Kön Kön Total (av alla svaranden)

Kvinnor Män Antal Procent

Tillsvidare-
anställning

41,6% 19,9% 186 39,5%

Tillfällig anställning 38,5% 39,6% 183 38,9%

Frilans 19,9% 25,7% 102 25,7%

Total

(av kön)

Antal 327 144
471 100%

Procent 100% 100%

Kvinnorna har i högre grad fast anställning i jämförelse med männen, samtidigt som männen 

frilansar i högre utsträckning. Frilans som variabelvärde är dock, som tidigare nämnts, inte helt 

given då frilansandet är av individuell bedömning. Detta gör att de som uppgett sig vara 

frilansjournalisterna inte nödvändigtvis behöver jobba med det till 100 procent utan kan vara 
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personer som säljer in arbeten någon gång ibland eller har en annan huvudsyssla. Det är ungefär 

lika stor andel män som kvinnor som har tillfälliga anställningar, dock är männens andel något 

större med 39,6 procent kontra kvinnornas 38,5 procent. Med tillfälliga anställningar menas 

vikarietjänster, projektanställningar och praktikplatser. Även övriga anställningsformer går att räkna 

in här.  

5.4 Kön och lön

Tabell 7 – Kön och månadslön

Lönegrupper Kön Total (av kön)

Kvinnor Män Antal Procent

Under 15000 kr 7,1% 9,8% 31 7,9%

15-20000 

kr

4,9% 4,9% 19 4,9%

20-25000 

kr

23,5% 18,9% 86 22,1%

25-30000 

kr

47,8% 43,4% 181 46,4%

Över 30000 

kr

16,4% 23% 72 18,5%

Total (av

alla

svarande)

Antal 268 122 390 100,0%

Procent 100% 100%

Lön är en variabel som är knepig att presentera. Som tidigare nämnt är det oundvikligt att inte få ett 

internt bortfall - många anser att det är en känslig fråga och alltså något de inte vill uppge. Det är 

också svårt att definiera lön när det kommer till frilansjournalister. Trots det här bortfallet har vi 

fortfarande ett svarsantal på 390 yrkesverksamma, vilket bör anses räcka för att dra slutsatser. 

I variabeln har vi definierat olika lönegrupper. Dessa framgår i tabellen. Den vanligaste 

lönegruppen för både män och kvinnor är mellan 25-30 000 kronor. När man tittar på de högre 

lönerna, de som överstiger 30 000 kronor, är männen procentuellt sett fler. Männen är dock även 

främst representerade i den lönegrupp som innefattar lägst inkomst. De flesta kvinnorna är således i 

samma lönegrupper medan det är större spridning på männens löner. 
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Den genomsnittliga lönen hos kvinnor, avrundat till hela kronor, ligger på 25 866 kronor medan den 

genomsnittliga lönen hos män ligger på 25 294 kronor. Det är således väldigt lika. Men män har 

som sagt en större spridning på sina löner vilket gör att standardavvikelsen för män är högre än hos 

kvinnorna. Värdet för männens löners standardavvikelse hamnar på 8 372 kronor. 

I tabellen nedan har vi kört samma variabelvärden men endast på de respondenter som har 

heltidsanställning. Detta gör att vi har ett svarsantal på 167 personer istället för 390. 

Tabell 8 – Kön och månadslön bland heltidsanställda

Lönegrupper
Kön Total (av alla svaranden)

Antal ProcentKvinnor Män

Under 15000 kr 0,8% 2,1% 2 1,2%

15-20000 kr 1,7% 0% 2 1,2%

20-25000 kr 17,6% 16,7% 29 17,4%

25-30000 kr 52,6% 41,7% 83 49,7%

Över 30000 kr 26,9% 39,6% 51 30,5%

Total (av kön) Antal 119 48
167 100%

Procent 100% 100%

Av detta urval visar sig ett annat sorts resultat. Här är kvinnorna som i högre andel tjänar mest. 

Högst andel respondenter finns dock även här i lönegrupperna 20-25 000 kronor samt 25-30 000 

kronor.  
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5.5 Kön och typ av media

Tabell 9 - Nuvarande arbetsplats

Mediatyp Kön Total (av alla svaranden)

Kvinnor Män Antal Procent

Radio 9,0% 5,5% 38 7,9%

Tv 13,4% 18,5% 72 15%

Dagspress 17,3% 28,8% 100 20,8%

Fack- och 

populärpress
27,2% 17,1% 116 24,1%

Interna medier 10,7% 9,6% 50 10,4%

Nyhetsbyrå/

bildbyrå
3,9% 2,7% 17 3,5%

Annat
14,3% 15,8% 71 14,8%

Flera medier 

samtidigt
3,0% 2,1% 13 2,7%

Endast webb 1,2% 0,0% 4 0,8%

 Total 

(av kön)

Antal 335 146 481

100%

Procent 100% 100% 100%

Denna tabell visar inom vilken sorts medieform alumnerna arbetade med vid 

undersökningstillfället. Inom radio, en av våra vanligaste medieformer, är andelen kvinnor och män 

snarlika, även om andelen kvinnor är något större än männen. Rörande tv är dock andelen män 

större, och då ganska markant. Även i dagspressen är andelen män större, samtidigt som kvinnorna 

dominerar vad beträffar fack- och populärpressen. 

I denna tabell finns två olika variabelvärden som är aningen otydliga. Dessa är ”flera medier 

samtidigt” och ”interna medier”. Det förstnämnda kan innebära många olika alternativ vilka 
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egentligen kanske bör adderas till ett annat variabelvärde. Men även här fick respondenten definiera 

på egen hand. Det sistnämnda är personaltidning och liknande och då dessa är sammansatta till ett 

svarsalternativ går det inte att definiera exakt vad de innebär. ”Annat” innefattar fritextsvar och dit 

räknas respondenter som inte ansett att arbetsplatsen stämmer överens med någon av de 

ovanstående exemplen, till exempel kommunikationsbyrå, översättningsbolag eller på en 

bloggportal.

5.6 Kön och arbetsuppgift

Tabell 10 – Kön och arbetsuppgift

Kön Arbetsuppgifter Total (av alla svaranden)

Kvinnor Män Antal Procent

Arbetsledare 3,7% 2,1% 15 3,2%

Reporter 45,5% 46,1% 213 45,7%

Redaktör 16,6% 10,6% 69 14,8%

Webbredaktör 18,5% 20,6% 89 19,1%

Redigerare 4,9% 0,7% 17 3,6%

Informatör 1,2% 2,8% 8 1,7%

Övrigt 9,5% 17% 55 11,8%

Total
(av kön)

Antal 325 141
466 100%

Procent 100% 100%

Denna figur visar på vilka arbetsuppgifter de yrkesverksamma alumnerna har. I denna tabell har 

arbetsuppgifterna kategoriserats för att göra det mer överskådligt. Vad gäller ”övrigt” och dess 

tillhörande procentandelar ingår yrkena producent, programledare, researcher, ledarskribent, 

krönikör, medielärare samt alternativet ”annat”, där enkäten gav plats för ett fritextsvar. Redaktör 

och lokalredaktör är i denna figur sammansatta till ett alternativ. Likaså är informatör inom offentlig 

eller privat sektor samt informatör inom förening, organisation eller stiftelse sammanfogade. 

I figuren kan man urskilja att svarsalternativet ”reporter” har högst andel procent hos både kvinnor 

och män. Dessutom är de snarlika i sin procentsats. Detta faktum överensstämmer även med 
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kategorin webbredaktör, som även den inte bara är näst vanligast bland alumnerna, utan också är 

tämligen jämlik i sin könsfördelning. 

Det är vid de mer ansvarsfulla posterna som procentandelarna skiljer sig lite mer åt. Arbetsledarna 

är i högre utsträckning kvinnor. Detta gäller även för redaktörerna, vilket är den arbetsuppgift där 

kvinnorna bland våra svaranden dominerar mest med 16,6 procent kvinnor jämfört med 10,6 

procent män. 

Större andel män än kvinnor av alumnerna har kategoriserats till indelningen ”övrigt”. Därmed kan 

inte tabellen svara på om männen exempelvis dominerar inom de tekniska arbetsuppgifterna eller 

arbetar med undervisning snarare än inom en redaktionell miljö

5.7 Kön och bevakningsområde

Tabell 11 - Kön och bevakningsområde

Ämnesområde Kön Total (av alla svaranden)

Kvinnor Män Antal Procent

Samhällsjournalistik 44,9% 36,4% 155 42,3%

Ekonomi &
arbetsmarknad

5,1% 10,9% 12 10,9%

Sport 3,1% 10,9% 25 6,8%

Kultur & nöje 15,6% 13,6% 55 15%

Vetenskap 7,4% 1,8% 21 5,7%

Övrigt 23,8% 21,8% 85 23,2%

Total (av
kön)

Antal 256 110 366 100%

Procent 100% 100%

Denna figur visar vilken sorts journalistisk genre som våra respondenter oftast arbetar inom. 

Rörande denna variabel så har vi ett internet bortfall på 115 personer. Det handlar alltså om 

svaranden som inte uppgett vilket ämnesområde de verkar inom eller som inte kodats in av tidigare 

forskare.

Denna figur visar att det är samhällsjournalistiken som är det dominerande ämnesområdet bland de 

yrkesverksamma alumnerna. Definitionen av ämnesområdet samhällsjournalistik är dock såpass 

brett så det är svårt att säga vad det verkligen innebär. Såväl allmänjournalistik som 

kriminaljournalistik och politisk rapportering innefattas i denna kategori. Kvinnor arbetar i något 
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högre utsträckning än män med detta ämne, men det är fortfarande det mest dominerande oavsett 

kön. 

Däremot visar figuren även vissa strukturella skillnader mellan könen. Inom vetenskapsjournalistik 

är andelen kvinnor högre än män, 7,4 procent kvinnor kontra 1,5 procent män. 

Vetenskapsjournalistik kan innefattas av bland annat hälsojournalistik, som länge haft en kvinnlig 

könsmärkning. Ett annat sådant ämne är sportjournalistik där skillnaden mellan männen och 

kvinnornas andelar också är stor. Sportjournalistiken är ju en genre som haft en manlig 

könsmärkning genom historien, något som fortfarande tycks vara rådande norm utifrån våra 

respondenter. Inom sportjournalistiken är 10,9 procent män jämfört med 3,1 procent kvinnor. 

Ekonomi och arbetsmarknad är också ett ämnesområde som männen i högre utsträckning än 

kvinnor väljer att gå till. Det är också ännu en genre som faller under termen hard news.   

5.8 Kön och synen på möjligheterna för vidare journalistiskt arbete

Tabell 12 - Kön och synen på möjligheterna för vidare journalistiskt arbete

Hur ser du på dina möjligheter
på den journalistiska

arbetsmarknaden

Kön Total

Kvinnor Män Antal Procent

1 2,1% 5,4% 9 3,2%

2 9,5% 15,2% 32 11,4%

3 34,4% 29,3% 92 32,7%

4 40,2% 41,3% 114 40,6%

5 41,3% 8,7% 34 12,1%

Total Antal 189 92 281 100%

Procent 100% 100%

Denna variabel berör synen på möjligheterna för respondenternas vidare yrkesverksamhet på den 

journalistiska arbetsmarknaden. Enkätfrågan utgick från en betygsskala mellan 1 till 5, där 5 stod 

för att ens möjligheter ser väldigt goda ut och 1 är den raka motsatsen. Respondenten själv har 

således själv fått reflektera över synen på sina journalistiska möjligheter. Det är endast de som 

arbetar som journalister idag som svarat på frågan vilket ger oss en svarsantal på 281 personer. 

Det är främst kvinnorna som har en positiv syn på sina möjligheter. 41,3 procent av kvinnorna har 

angett svarsalternativ 5, det vill säga att de ser väldigt positivt på framtiden, samtidigt som endast 

8,7 procent av männen har svarat detta. Männen är snarare mer negativa då de dominerar de lägre 

28



betygsskalorna 1 och 2. De flesta av de svarande har dock angivit 3 och 4. Så i allmänhet är de 

yrkesverksamma alumnerna positiva. 

Medelsvaret för kvinnor är 3,54 och för männen 3,33. Således kan vi utröna att de båda könen har 

ungefär samma syn på sina möjligheter för fortsatt arbete inom journalistiken. Men männen har en 

högre standardavvikelse och har därför en större spridning på sina svar.  

5.9 Kön och synen på könets betydelse i arbetet

Tabell 13 – Synen på könets betydelse i yrket

Anser du att ditt kön är
till din fördel i ditt yrke?

Kön Total

Kvinnor Män Antal Procent

Ja 15% 42,9% 21 23,9%

Nej 25% 21,4% 21 23,9%

Har ingen betydelse 53% 32,1% 41 46,6%

Vet ej 6,7,% 3,6% 5 5,7%

Total Antal 60 28 88 100%

Procent 100% 100%

Denna variabel är helt unik för denna undersökning. Detta gör, som tidigare nämnt, att det bara är 

våra 136 svaranden som kunnat få denna fråga. Och även här har endast de som jobbar som 

journalister fått svara. Detta gör att vi har en svarsantal på 88 personer, vilket är ganska lågt. Därför 

kan man diskutera om detta egentligen säger någonting i stort. Men det kan fortfarande ge en 

fingervisning om rådande attityder inom yrket. Vilket kan vara intressant, framför allt hos våra 

svarande som är nyblivna yrkesverksamma journalister. 

Männen anser, i högre utsträckning, att de har fördel av sitt kön i yrket. 42,9 procent av männen har 

svarat ja på frågan i jämförelse med endast 15 procent av kvinnorna. Det är därför logiskt att det är 

fler kvinnor som uppgett att de inte har en fördel av sitt kön i yrket, det vill säga att det kanske är 

till deras nackdel. 25 procent av de svarande kvinnorna har angett nej som svar. Dock har de flesta 

svarat att könet inte har någon betydelse. 

Till denna fråga ingick det även ett fritextsvar där respondenten, vid ett jakande svar, fick fundera 

kring varför han eller hon hade fördelar av sitt kön. Dessa fritextsvar resulterade i en del intressanta 

citat. De flesta av männen som svarade ”ja” menade på att det är samhällsstrukturerna som gör att 

de kan dra fördelar av sitt kön i yrket eftersom ”Killar alltid har det lättare”. Men vissa menade 
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även på att det kan ”underlätta vid vissa intervjusituationer” eftersom det kan bli lättare att få 

förtroende om man är man och exempelvis intervjuar en VD i industrisektorn – det vill säga en 

person som verkar i en typisk manlig sfär. En av kvinnorna diskuterade att om man verkar i en 

journalistisk genre som fortfarande har en manlig könsmärkning, exempelvis sportjournalistik, så 

kan man ha både fördelar och nackdelar. Fördelar eftersom man lättare får jobb som kvinna då det i 

vissa fall kan gå 90 män på en kvinna inom sportjournalistiken. Nackdelar eftersom man befinner 

sig i en mansdominerad sfär och därför kanske inte tas på lika stort allvar. En annan kvinnlig 

respondent förklarade att hon såg fördelar med att vara kvinna eftersom hennes chefer och kolleger 

också var kvinnor. Flertalet nämnde också att de var medvetna om att det fanns skillnader, 

exempelvis via vad de hört av andra yrkesverksamma journalister, men ansåg inte att de märkt av 

något själva. 
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6. Resultatdiskussion
I detta avsnitt avses en diskussion föras rörande slutsatser kring den presenterade analysen. Kapitlet 

är disponerat på liknande vis, och således i samma följd, som analysen ovan.

6.1 Kvinnorna i majoritet på alla program
I analysen framkom att på det största utbildningsprogrammet, JMM, går det en högre andel män 

jämfört med andelen män på de övriga utbildningsprogrammen. Det som utmärker JMM är dess 

inriktning på teknik, multimedia, multikompetens och journalistik ämnad för webben. Denna 

tekniska aspekt kan vara en avgörande faktor kring varför männen väljer just JMM, eftersom teknik 

inom flera områden i samhället består av yrkesverksamma män. Likaväl har teknik genom tiden 

oftast varit ett vanligt område för männen. Givetvis är detta något som inte går att applicera på alla 

män, och vad gäller personer i allmänhet –  och rörande skillnader mellan män och kvinnor i 

synnerhet – bör faktumet att alla inte ska dras över samma kam ständigt beaktas. En undersökning 

från Högskoleverket visar dock att det redan på gymnasiet går att peka på att killar i högre 

utsträckning väljer program som innefattar teknik, el och industri.66 Detta håller sedan i sig eftersom 

männen också är i majoritet vad gäller tekniska yrkesexamensprogram, där de omfattar 75 procent 

av alla studerande.67 

JMM är också vanligast bland kvinnorna. Drar man en parallell till tabellen som behandlar vilken 

arbetsplats de svarande arbetar på så lockar radio och i viss mån TV till sig kvinnor.68 Med tanke på 

JMM:s inriktning kan det vara en anledning till varför kvinnor i högre grad väljer JMM än något 

annat journalistiskt program på Södertörn – vet de redan under sin utbildning vilken journalistik de 

vill bedriva söker de sig också till ett passande utbildningsprogram.  

Generellt kan man se JMM som en mer tekniskt inriktad utbildning samtidigt som JMS och JMOM 

har något mindre tekniska inslag. JMS och dess inriktningsämnen och JMOM och dess miljöstudier 

är dock båda fokuserade på teori i sitt utbildningsprogram. Vad gäller JMS är skillnaden mellan 

andelar män och kvinnor stor. Sedan högskolereformen på 1970-talet har det varit fler kvinnor än 

män som studerat vidare på högre nivå. I sju av nio breda ämnesområden, som vård och omsorg, 

undervisning, humaniora och teologi, dominerar kvinnorna, där de avlägger fler examen än männen.

66 Kvinnor och män i högskolan, 2008, avdelningen för statistik och analys, Högskoleverket,  

http://www.hsv.se/download/18.6923699711a25cb275a8000278/0820R.pdf, senast hämtad 04-04-2014, s. 19.

67 Kvinnor och män i högskolan, s. 50.

68 Se tabell 9.
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Även sett till de flesta av yrkesexamen är det fler kvinnor än män som examineras,69 och idag utger 

kvinnor mer än hälften av de studerande och examinerande.70 Man skulle därför kunna dra en 

parallell mellan att fler kvinnor än män över lag studerar eftergymnasialt och att det också märks på 

Södertörns högskolas journalistutbildning. Att kvinnorna dessutom väljer JMS, som förutsätter mest 

teoretiska studier, kan också peka på kvinnornas större intresse för att studera.

Även på JAK förekommer det fler kvinnor än män på utbildningen. Det visar på att de kvinnor som 

väljer att studera vidare efter en examen också är fler. Med andra ord är det alltså fler kvinnor som 

studerar vidare oavsett nivå. Noterbart är att personerna på JAK är få till antalet varpå det kan 

finnas svårigheter med att dra några stora slutsatser. Procenttalen anger dock att det alltså går att se 

ett dominans bland kvinnor rörande de som väljer att studera både längre och mer teoretiskt.

6.2 Kvinnorna får jobben – och arbetar heltid
Våra resultat visar att det är kvinnorna bland våra respondenter som får jobben och 

heltidstjänsterna. En teori till detta kan vara den som Margareta Melin diskuterar. Hon menar att 

den svenska journalistiken har blivit allt mer kommersialiserad. Marknaden har således blivit en 

stor maktfaktor rörande vad som publiceras i medierna och marknadsaktörerna har funnit kvinnorna 

som en stark köpkraft, helt sonika en grupp de vill sälja material till.71 För att göra detta behövs 

kvinnor, eftersom kvinnor primärt producerar material som kvinnor vill läsa – en ifrågasatt 

uppdelning som kommer diskuteras närmare under kapitelrubriken ”Bevakningsområdena – en 

uppdelning mellan könen”. Medieföretagen kan därmed se kvinnorna som en investering eftersom 

de behövs på arbetsmarknaden – eller materialet de arbetar fram behövs, åtminstone. Detta skulle 

kunna vara en av anledningarna till att kvinnor idag får fler journalistjobb än sina manliga kollegor 

– deras ”kvinnliga kunskaper” behövs och ses, kanske omedvetet, som en ekonomiskt fördel i den 

allt hårdare konkurrensen mellan arbetsgivarna. 

Starten på en journalistkarriär i Sverige idag handlar om utbildning. Nästan alla som nyligen 

kommit in i yrket är på något vis utbildade inom journalistik.72 Som nämnt innan är det kvinnorna 

som dominerar och i högre utsträckning både studerar och examineras eftergymnasialt.73 Innan 

denna omstrukturering där utbildning prioriteras (en förändring som visserligen inte tycks vara 

69 Kvinnor och män i högskolan, s. 7f.

70 Kvinnor och män i högskolan, s. 11.

71 Melin, s. 178.

72 Nygren, 2008a, s. 94.

73 Kvinnor och män i högskolan, s. 11.
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avslutad än men som redan tycks påverka stort) rådde äldre former och förutsättningar för 

rekrytering – dock inte sagt att de inte fortfarande existerar inom både medievärlden och yrken i 

stort. Flertalet fick då sina jobb via kontakter och informella rekryteringar.74 Om man då ponerar att 

dessa kontakter och rekryteringar baserades på män som tillsatte män är det inte konstigt att yrket 

bestod av just män. Idag, när utbildningen är en grundpelare för att ha en chans på 

arbetsmarknaden, har således kvinnorna avancerat i stort och får fler jobb eftersom de, som nämnt, i 

högre grad är utbildade än männen. 

6.3 Fler kvinnor har fastanställning
Denna alumniundersökning visar tydligt att det är de kvinnliga yrkesverksamma journalisterna som 

har de fasta anställningarna. Dock är fasta anställningar den vanligaste anställningsformen rent 

allmänt inom journalistkåren – siffror från 2011 visar på att tre av fyra journalister hade 

fastanställning vid tillfället.75 Detta kan ha att göra med den ökade mängden bemanningsföretag 

som etablerat sig i branschen, vilket gjort att antalet korttidsanställningar och vikariat minskat. 

Även frilansverksamheter har på senare år ökat och var 2011 uppe i 15 procent.76 Om man väljer att 

utgå från att journalistyrket feminiserats, och feminiseras, är det faktum att kvinnor får bättre 

anställningsform en logisk följd av den strukturella förändring som skett och så även sker. När 

kvinnorna blir fler i yrket – och om de dessutom blir det med goda förutsättningar i branschen – 

faller det sig naturligt att de även får de bästa anställningsformerna. Detta behöver dock inte betyda 

att de har anställning på en redaktion som är ”typiskt” manlig, utan de kanske snarare har blivit satta 

på höga positioner och anställningar inom ett område med en kvinnlig könsmärkning.

Männen inom vårt urval frilansar i större utsträckning än kvinnorna. Det är möjligt att detta har att 

göra med de samhälleliga normer som utgår från att män har bättre självförtroende, vill klara sig 

själva och skapa sina egna arbetsvillkor. Därmed anser de att de behärskar den ibland ”otrygga” 

arbetssituation som frilansverksamheten kan bära med sig. 

6.4 Männen har störst lönespridning
Trots att en del inte valt att besvara frågan, och det interna bortfallet därmed är ganska påtagligt, 

finns intressanta aspekter rörande alumnernas löner som journalister. Om den vanligaste 

74 Melin, s. 34.

75 Edström, Maria, 2012, ”Journalisters arbete och utbildning” i Kent Asp (red.), Svenska journalister 1989-2011, 

Göteborgs universitet,http://www.jmg.gu.se/digitalAssets/1385/1385205_journalistboken.pdf, senast hämtad 2014 

04-09, s. 22. 

76 Edström, 2012, s. 22. 
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lönegruppen, 25 000 - 30 000 kronor före skatt, finns dock inte mycket att reflektera kring. Här är 

störst andel kvinnor representerade, samtidigt som det också är vanligt bland männen att 

kategoriseras in här. Sett till de andra grupperna är det en större andel kvinnor än män i de två högre 

lönegrupperna, samtidigt som männen är störst till andelen i de två lägsta. I den högsta kategorin, 

över 30 000 intjänade kronor i månaden, är andelen män störst. Ser man däremot endast till dem 

som har fastanställning så är detta inte fallet. Om journalisten har en visstidsanställning är det 

kanske inte konstigt att man tjänar mindre, vilket framgår av tabellen som redogör lönen för alla 

sorters anställningar. 

Finns det då något att basera männens höga löner på? Skillnaden mellan kvinnornas och männens 

löner kanske kan besvaras så enkelt som att den samhällsstruktur som i allmänhet råder - där 

männen tilldelas högre lön - också råder bland alumnerna på journalistiska arbeten än idag.77 När 

det kommer till att förhandla sin lön kanske det också beror på att männen känner sig mer bekväma 

med att löneförhandla. Om männen dominerar på arbetsplatsen kan de sätta ett högre värde på sig 

själva och sitt yrkesutövande. I och med det känner de en självsäkerhet som kvinnorna, just nu, 

saknar eftersom de manliga normerna försvårar för dem. 

Resultatet visade inte bara på att högre andel män tjänade mest – de tjänade också minst. En 

bidragande orsak till att männen befinner sig i den lägsta lönegruppen kan vara att de bedriver 

frilansverksamhet i högre utsträckning än kvinnorna. Som vi nämnt innan har frilansarna svårare för 

att definiera en specifik månadslön eller arbetar kanske med annat vid sidan av sina frilansuppdrag. 

Därför kan alltså männen i denna grupp egentligen tjäna mycket mer än vad de angett i 

undersökningen. Vad gäller männens lön över lag är det viktigt att räkna in att det kan vara få män 

med riktigt höga löner som drar upp den allmänna statistiken, snarare än att det är den större 

strukturella faktorn som spelar in. Vad gäller fastanställda är dock skillnaden mellan kvinnorna och 

männen inte särskilt stor. Medellönen för de fastanställda kvinnorna är 28 101 kronor, för männen 

28 521 kronor. När man då jämför de fastanställda med alla anställningsgrupper är det alltså istället 

männen som har högst medellön och kvinnorna som har en större standardavvikelse, även om detta 

endast handlar om några hundra kronor. 

77 Löneskillnader mellan män och kvinnor i Sverige – ansatser till beskrivning med hjälp av den officiella statistiken, 

SCB – utbildning & arbete, 2004, 

http://www.scb.se/statistik/AM/AM9902/2004A01/AM9902_2004A01_BR_AM78ST0402.pdf, senast hämtad 

2014-05-24.
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Vad gäller de båda könens medellöner ser det väldigt lika ut. Det rör sig om 25 866 kronor hos 

kvinnorna och 25 294 kronor hos männen. Således handlar det alltså som några hundralappars 

skillnad. Detta hänger förmodligen ihop med att de flesta av våra respondenter hamnat på ungefär 

samma nivå i den journalistiska yrkeskåren. Många har liknande arbetsuppgifter som förmodligen 

ligger på ungefär samma nivå lönesättningsmässigt. Noterbart är förstås, som tidigare nämnt, att 

männen har en större spridning – det vill säga standardavvikelse. Men det är då man återigen får 

väva in att det kan handla om få män som drar upp medelvärdet medan kvinnorna överlag har en 

mer stabil lönesättning.     

6.5 Bevakningsområdena – en uppdelning mellan könen
Vad gäller de bevakningsområden journalisterna har går det att se en skillnad mellan kvinnorna och 

männen. Utifrån vårt urval arbetar männen i högre grad med sport jämfört med kvinnor, något som 

följer normen då sport länge haft en manlig könsmärkning. Detta betyder givetvis inte att det 

behöver se ut så i stort. Men utifrån våra svaranden kan man se den historiska strukturen visa sig 

när man tittar på just detta bevakningsområde. Sport kan ses som ett manligt område där kvinnor 

inte fått samma tillgång trots ett ökat antal yrkesverksamma kvinnliga journalister, precis som på 

samma sätt som de exkluderats från andra områden på 1800-talet eller första halvan av 1900-talet, 

vilket Hadenius, Weibull och Wadbring redogör för. De typiskt kvinnliga områdena såsom hem, 

familj och hushåll tillägnades dem istället.78 2005 var familjematerialet fortfarande dominerat av 

kvinnliga journalister.79

Det är inte omöjligt att det är denna strukturella uppdelning som leder till att Södertörns tidigare 

studenter än idag arbetar inom olika områden baserat på deras könstillhörighet. Därmed skulle alltså 

mer än tvåhundra år gamla synsätt ligga till grund för var nyexaminerade journalister söker sig eller, 

kanske mer troligt, placeras inom i dagens svenska journalistkår. Det går att återkoppla till den 

genuslogik Monika Djerf-Pierre skriver om, se tabell 1.80

Utifrån denna genuslogik kan man etablera, som tidigt nämnts i teorikapitlet, två kategorier av 

nyheter: hard and soft news. Sport kan ses som ett bevakningsområden som faller under 

definitionen hard news. Med detta menas publika områden som anses vara viktiga för samhället, 

exempelvis utlandsrapportering och politik. Soft news, å sin sida, handlar mer om privatliv, 

78 Hadenius, Weibull, Wadbring, s. 280. 

79 Hadenius, Weibull, Wadbring, s. 263.

80 Djerf-Pierre, 2003, s. 45.

35



uppfostran och omsorg81 – områden som oftare tillskrivs kvinnan, precis som för flera sekel sedan. 

Likt inom journalistiken i stort har dock fördelningen jämnats ut under 1990-talet, och 2005 

arbetade lika många kvinnor som män med politik, utrikesnyheter och kultur.82  Det sistnämnda 

stämmer väl överens med vår figur i analysen. De generella strukturerna kan ändå tillskrivas 

journalistiken än idag, vilket ju även det syns på dessa alumner vad gäller just sportjournalistik. 

Om man väljer att se den enskilda journalisten som ansvarig för vilket arbete denna söker sig till 

kan det finnas normer som försvårar. Över hälften av alla svenska journalister anser att män har 

enklare för att sälja in, och därmed också få igenom, sitt eget material. Kvinnorna anser dock i 

högre grad att detta fenomen existerar samtidigt som männen inte såg mönstret lika tydligt. 83  

Uppdelningen syns också på vetenskapsjournalistik, där  7,4 procent av de alumner som svarat att 

de håller på med genren är kvinnor. Vetenskapsjournalistik kan ses som nära kopplat till 

högskoleväsendet då det ofta handlar om ämnen som medicin,84 där många högutbildade skriver och 

verkar. Och som vi nämnt är merparten som examineras från eftergymnasiala utbildningar kvinnor.85

Även ämnen såsom hälsa, som länge haft en kvinnlig könsmärkning, kan räknas in i genren 

vetenskapsjournalistik. Därför är det kanske föga förvånande att kvinnorna är i majoritet inom 

vetenskapsjournalistiken. 

Om man utgår från att hard news är det mest önskvärda att arbeta med (eftersom det i högre grad 

anspelar på rollen som en tredje stadsmakt och önskan om att bevaka, informera och tjäna samhället 

vilket är en drivkraft hos många journalister)86 kan det vara kvinnors oförmåga att lägga beslag på 

de mest attraktiva jobben som gör att de får ägna sig, och kanske också motvilligt tilldelas, soft 

news. Om denna hämning existerar bland kvinnliga journalister – och kanske främst bland de nya – 

är det med största sannolikhet en följd av männens dominans på arbetsmarknaden, inte en verkan av 

att kvinnor inte har det driv som krävs. För att hänvisa tillbaka till Lisbet Van Zoonens teorier så får 

81 Melin, s. 116.

82 Melin, s. 117.

83 Melin, s. 120.

84 Föreningen Sveriges medicin- och vetenskapsjournalisters stadgar, http://www.smvj.se/om-foreningen/, senast 

hämtad 2014-05-24.

85 Kvinnor och män i högskolan, s. 11.

86 Wiik, Jenny, 2012, ”Yrkesideal” i Kent Asp (red.) Svenska journalister, Göteborgs universitet, 

http://www.jmg.gu.se/digitalAssets/1385/1385205_journalistboken.pdf, senast hämtad 09-05-2014, s. 34.
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kvinnor ofta vara beredda på att anpassa sig efter ett maskuliniserat sätt att arbeta på, vilket kan gå 

emot kvinnornas professionella identitet.87

Trots allt så tycks kvinnorna dominera inom de flesta journalistiska ämnesområdena, åtminstone 

utifrån våra respondenters svar. Detta kan vara en fingervisning om vad framtiden har att utröna, det 

vill säga att den könsmärkning som en gångs funnits inom vissa områden sakta börjar försvinna – 

alla fall om man väljer att tro att en ökad mängd kvinnor ger en förändrad norm som visar sig i 

själva medieinnehållet och representationen. Dock behöver det inte vara så då de olika 

feminiseringsteorierna vi tidigare nämnt inte är beroende av varandra. Som Denis McQuail skriver: 

Ökad mängd arbetande journalister som är kvinnor behöver inte betyda en ökad mängd kvinnor i 

innehållet eftersom män väljer män och kvinnor väljer män.88  

6.6 Kvinnorna tar ansvar
Tabellen rörande respondenternas arbetsuppgifter visar att det är större andel kvinnor än män som 

arbetar som arbetsledare, redaktörer samt redigerare. Männen, å sin sida, arbetar i högre grad som 

reportrar, webbredaktörer eller informatörer. 

Svarsalternativet ”reporter” var högst bland alla respondenter. Detta kan ha sin förklaring i att 

området är stort och därför inkluderar andra uppgifter än de något typiska reporteruppgifterna som 

att samla in och bearbeta material. En parallell kan dras till definitionen ”samhällsjournalistik” som 

även det innefattar många olika aspekter. Vidare är reporter i sig en vanlig arbetsuppgift som 

existerar på de flesta journalistiska arbetsplatser – radio, tv, tidningar med flera – varpå det inte är 

konstigt att många arbetar med det. Könsfördelningen i sig är alltså jämn, däremot betyder inte det 

att själva arbetet de utför inte är färgat av könstillhörigheter, vilket då skulle kunna vara de nyss 

nämnda typiskt kvinnliga och manliga bevakningsområdena.

Bland webbredaktörerna är andelen män högst. Här kan det bero på att andelen män är större på 

JMM-programmet, en utbildning som ger kunskaper om exempelvis webben. I kombination med ett 

förutsatt intresse för teknik kan det vara så att männen i högre grad söker sig till och även stannar 

kvar inom webb-yrken. Noterbart, återigen, är att skillnaden inte är särskilt stor mellan könen, men 

då den berör just ett ”manligt” område – eller i alla fall något som tidigare varit det – kan det vara 

relevant att nämna ändå.

87 Zoonen, van, s. 37.

88 McQuail, s. 301. 
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Arbetsledare och redaktör är två arbetsuppgifter som främst utförs av kvinnor bland de examinerade 

från Södertörn. Det kan visa på att kvinnor i högre grad tilldelas arbeten som kräver mer ansvar och 

fattande av beslut. Skillnaden mellan ”vanlig” redaktör och webbredaktör, där ju männen är fler, 

kan förstås diskuteras, men då skillnaden som nyss nämnts är så liten, och den för den ”ordinära” 

redaktören är ganska stor, genererar det i en större andel kvinnor som har de tyngre posterna. 

6.7 Männen och kvinnorna går till olika medier
Resultatet av tabellen ”Kön och typ av media” visar på att inom radio, fack- och populärpress, 

interna medier, nyhets- och bildbyrå, enbart webb och inom flera olika medier samtidigt är 

kvinnorna i högst grad yrkesverksamma. Männen, å sin sida, har större andel svarande vad gäller tv, 

dagspress samt övriga områden.

Radio har en majoritet av yrkesverksamma kvinnor. En anledning till det kan vara att de flesta av 

dem arbetar inom public service, i detta fall Sveriges Radio eller Utbildningsradion och alltså inte 

kommersiell radio. Eftersom public service har sin devis om strävan efter jämlikhet i mycket större 

utsträckning än privata företag kan således kvinnorna ha fått sitt arbete enklare.89 Med detta vill vi 

förstås inte påstå att dessa kvinnor inte är kunniga, utan bara betona att public service rekryterar för 

att uppnå en så jämlik arbetsmiljö som möjligt, vilket kan spela in vad gäller dessa anställda 

kvinnor. Samma begrepp kan också appliceras på Sveriges Television som även de arbetar mot 

samma mål, även om tabellen visar på att fler män är aktiva inom tv-mediet – vilket ju även kan 

vara kommersiell tv. Majoriteten män inom tv kan bero på att mediet innefattar tekniska aspekter 

som JMM-utbildningen kan bidragit med. Inom tv kan det också vara vanligt att arbeta inom 

produktionsbolag, ett område som kan domineras av män. 

Det är en tydlig kvinnlig dominans inom fack- och populärpressen. Detta är ett journalistiskt 

område där det återfinns mycket som anses vara ”kvinnligt” material, alltså tidskrifter riktade mot 

kvinnor med inriktning på exempelvis hälsa, mode och skvaller. Utgår man från att Melins typiska 

områden soft and hard news fortfarande påverkar är det inte konstigt att kvinnorna prioriteras vid 

anställning och som journalister i allmänhet inom denna typ av media – det är ju kvinnorna som kan 

skriva för kvinnorna.90 Givetvis finns tidskrifter som, generellt och stereotypiskt sett, är för män och 

då med inriktning på exempelvis fordon, teknik och historia.

89 Jämställdhetspolicy för Sveriges Television, http://www.svt.se/omsvt/fakta/article1313222.svt/binary/J%C3%A4mst

%C3%A4lldhetspolicy, senast hämtad 2014-05-26.

90 Melin, s. 116. 
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Bland våra svarande är det störst andel män inom dagspressen. Jämfört med populärpressen kan 

nyhetstidningar anses spela viktigare roll i samhället som informationskälla och därmed vara mer 

relevant än exempelvis ett hälsomagasin. Om man även här ponerar att de typiskt manliga och 

kvinnliga områdena existerar, och färgar av sig på den svenska journalistkåren än idag, är det 

således inte märkligt att andelen män är större inom dagspressen. Här behandlas ämnen som politik, 

sport och utrikesnyheter vilket stämmer överens med vad som ses som manliga områden, och som 

gjort så sedan dagspressens start. Dagspressen kan också ses som mer aktad och som en seriös och 

eftertraktad arbetsgivare hos journalisterna – speciellt eftersom de gärna strävar efter att informera 

och bistå med att vara den tredje stadsmakten, som också nämnts innan –  och förtroendegivande 

källa hos mottagarna. Om den manliga normen lever kvar kan det flätas samman med att männen 

således tilldelas de positioner som är tilldragande för både yrkeskåren och läsarna i stort på liknande 

vis som de gjorde förr, vilket Djerf-Pierre redogör.91

6.8 Yrkesverksamma kvinnliga journalister har störst framtidstro
Frågan om hur journalisterna själva såg på sina möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden 

öppnar upp för en personlig reflektion hos respondenterna. Dessa reflektioner är intressanta 

eftersom de ger en bild av hur alumnerna egentligen ser på sig själva, i jämförelse med de mer 

statiska variablerna där möjligheten till egna tankar är mer begränsad. De kvinnor som besvarat 

frågan är mer positiva och gav högt betyg rörande sin egen karriär jämfört med männen som gav 

lägre. Kvinnornas positiva inställning kan tolkas som att de känner sig etablerade på 

arbetsmarknaden och anser sig ha goda möjligheter till att arbeta journalistiskt även i framtiden. 

Det faktum att högre andel kvinnor har jobb jämfört med männen kan också ha lett till det 

gynnsamma omdömet; att se negativt på sitt yrke och sina förmågor när man har en fast heltidstjänst 

kan ses som irrationellt. Vidare är det främst de dåliga och bra betygen som är av relevans. De som 

angett en trea kan förstås se på sina möjligheter som varken bra eller dåliga, men de kan också 

svarat på detta vis för att inte behöva ta ställning. Det dominerande betyget hos båda könen är dock 

4. Men återigen, det är kanske inte konstigt att se positivt på sin arbetssituation om man har jobb.

Medelsvaret för både kvinnor och män är rätt lika med 3,54 och 3,33. Det är alltså ett ganska sansat 

”medelbetyg” som getts. Det kan säga en del om den avvaktande inställningen nyanställda har i 

yrket. Under telefonintervjuerna pratade många om journalistikbranschen som helhet och hur 

framtiden ser ut för själva journalistkåren snarare än om sin egen situation. Många antydde att det 

91 Djerf-Pierre, 2003, s. 30ff.

39



gick bra just nu, så i ett nutidsperspektiv fanns det en stor framtidstro, men eftersom branschen ser 

ut som den gör med stor konkurrens om jobb, nedskärningar och snabb genomströmning av folk så 

är man trots allt ganska neutral och avvaktande.92 Detta är inget resonemang som tycks vara 

könsbundet, vilket ju syns på medelbetyget som getts.  

6.9 Den omvända synen på könets relevans i yrkesrollen
Det är intressant att dra paralleller till den studie som gjordes 2005 om manligt och kvinnligt i 

journalistkåren. Där pratas det mycket om hur kvinnor i större utsträckning anser att deras kön är en

nackdel medan män inte anser att det är ett problem.93 Om man tittar på våra respondenter, de nya 

yrkesverksamma journalisterna, verkar det som attityderna har ändrats. Männen tycks vara väldigt 

genusmedvetna samtidigt kvinnorna i stor utsträckning inte tror att könet spelar någon roll i yrket. 

Pendeln tycks alltså svängt. Frågan är därför om yrket står inför en strukturell förändring - för om 

vetskapen finns hos de som har privilegiet att dra fördelar av sitt kön, då kanske någonting kan 

göras?

Som vi nämnt i analysen var det i enkäten också möjligt för respondenten att i fritextsvar besvara 

frågan varför man tror att har fördel av sitt kön i yrket. Många män svarade att de tror att det är 

samhällsstrukturerna i allmänhet som gör att de har det lättare än kvinnor eftersom ”män alltid har 

fördel av sitt kön”. En man som arbetade inom mode ansåg att han hade stor fördel av sitt kön 

eftersom männen var få inom området – han blev därför attraktiv på arbetsmarknaden. Flertalet 

andra nämnde också detta fenomen. Är man ensam inom sin gebit blir man också mer intressant, 

oavsett om det rör sig om en ensam man inom modejournalistik eller ensam kvinna på en 

sportredaktion.

Många har dock svarat att könet inte har någon betydelse. Frågan är om det är ett genuint och ärligt 

svar eller om det är ett sätt att inte ta ställning. Givetvis kan också den här undersökningens 

insamlingsform spelat roll för resultatet. De svarande kan ha svarat på det vis som är socialt 

accepterat. Här kan också våra, forskarnas, kön spela roll eftersom ett telefonsamtal trots är ett 

socialt samspel där könsstrukturer kan påverka.

92 Nygren, 2008b, s. 58.

93 Löfgren Nilsson, sid 53.
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7. Sammanfattning och slutdiskussion
Vi har i denna uppsats undersökt om de könsstrukturella förändringar som skett, och som sker än 

idag inom den svenska journalistkåren, går att applicera på Södertörns högskolas journalistalumner. 

Vi har kunnat visa på jobbrelaterade aspekter som vilket kön hos alumnerna som har högst lön, 

vilken anställningsform samt vilket bevakningsområde de har. Dessutom har alumnerna själva fått 

reflektera kring könets relevans i yrkesutövandet och vad de tror om sin framtid inom 

journalistiken.

Vi vill uppmärksamma att de resultat vi fått fram inte speglar alla journaliststudenter i Sverige, än 

mindre alla yrkesverksamma journalister i landet. Men våra resultat kan fortfarande ge en 

fingervisning om vad som kan förväntas ske i yrket i framtiden. Då det finns vissa mönster bland 

våra respondenters svar finns det anledning att vänta sig att dessa mönster till slut kan återspeglas 

på hela journalistkåren.

Så hur märks egentligen de könsstrukturer som journalistyrket innehar på Södertörns högskolas 

alumner? Genom att följa våra forskningsfrågor har vi kommit fram till följande:

Det är högre andel kvinnor än män bland alumnerna som får heltidsjobb med fastanställning. 

Ungefär hälften av de tillfrågade kvinnorna arbetar heltid som journalister idag. Männen har i något 

lägre utsträckning heltidsanställning men arbetar deltid 50 procent eller mer samt deltid 50 procent 

eller mindre i större utsträckning än kvinnorna. Det är också vanligare bland männen att bedriva 

frilansverksamhet.

Den vanligaste arbetsuppgiften för båda könen är reporter. Större andel kvinnor än män arbetar i 

beslutsfattande positioner som arbetsledare och redaktörer. Männen å sin sida har en högre andel 

yrkesverksamma som webbredaktörer eller informatörer. Kvinnorna arbetar främst inom fack- och 

populärpress, männen inom dagspress. Det vanligaste ämnesområdet för båda könen är 

samhällsjournalistik. Det är betydligt högre andel kvinnor som arbetar med vetenskapsjournalistik 

samtidigt som andelen män är högre än kvinnor inom sportbevakning.

Alumnernas medellöner är jämna mellan könen utifrån alla som jobbar som journalister, även om 

den är något högre för kvinnorna. Större andel män än kvinnor befinner sig i den högsta 

lönegruppen, men också i den lägsta. Den vanligaste lönegruppen för både män och kvinnor är 

41



mellan 25 000 - 30 000 kronor i månaden. Vad gäller endast de heltidsanställda förekommer de 

främst i lönegrupperna 20-25 000 kronor samt 25-30 000 kronor.  

De kvinnor som deltog i undersökningen var i högre utsträckning positiva vad gäller deras 

yrkesverksamhet i framtiden, männen var något mer negativa. Kvinnorna ansåg i lägre grad att 

könet var relevant när det kom till yrkesutövandet samtidigt som männen i högre utsträckning ansåg 

att de kunde se att könet påverkade deras yrke.

Under intervjun som låg till grund för resultatet får alumnen själv definiera huruvida han eller hon 

arbetar som journalist. Därmed kan dessa tjänster inbegripa andra yrkesområden än de ”typiskt 

journalistiska”. Just eftersom våra respondenter själva fått tolka om de arbeta journalistiskt så kan 

personer ur andra yrkesgrupper ha inkluderats. Därför kan det vara svårt att definiera om kvinnorna 

är flera inom just journalistiken. Det kan snarare handla om att kvinnor är fler på arbetsmarknaden i 

stort. 

Går det då att tala om en feminisering vad gäller Södertörns högskolas journalistalumner?

På ett sätt ja. Om man ser till den ökade andelen yrkesverksamma kvinnor av våra respondenter, 

och drar en parallell till Asps studier om den svenska journalistkåren – som procentuellt visar på en 

jämställd yrkesgrupp94 - skulle man alltså kunna tala om en feminisering av journalistkåren. Men 

som nämnt i teorikapitlet kan man se på feminisering genom olika perspektiv och synsätt. Som 

Denis McQuail skriver i McQuail's Mass Communication Theories behöver inte mängden kvinnor 

betyda en feminisering av innehållet.95 Då vi exempelvis inte gjort en kvalitativ innehållsanalys av 

artiklar eller annat mediematerial är det svårt att veta hur innehållet i media faktiskt ser ut idag. Men 

utifrån de bevakningsområden/journalistiska genres som våra respondenter jobbar inom kan det går 

att dra andra slutsatser. Inom sportjournalistiken arbetar männen i högre utsträckning än kvinnorna. 

De traditionellt manliga områdena tycks således fortfarande, utifrån våra respondenter, till viss del 

vara manliga. Men det verkar också vara en förändring som sker eftersom exempelvis det 

traditionellt manliga området ekonomi och arbetsmarknad nu är ett jämställt bevakningsområde. 

Hur kommer det sig då att kvinnorna får dessa jobb? Om kvinnor tidigare har setts som oförmögna 

att vara yrkesutövande inom de mer ansvarsfulla områdena kan denna pendel nu svängt. Istället för 

att arbetsklimatet med de manliga normerna motar bort dem kan de alltså nu omhuldas istället. Det 

kan vara så att kvinnorna ses som en omhändertagande storasyster eller moderlig gestalt varpå de 

94 Djerf-Pierre, 2012, s. 17.

95 McQuail, s. 301.
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anses vara passande för en ansvarstagande position. Det blir därmed en trygghet i att ha en kvinna 

som upprätthåller kontroll, vilket nyttjas på arbetsplatsen.

Ökningen av kvinnor på ledande poster  kan slutligen också bero på något som självklart som att de 

faktiskt är mer lämpade för arbetsuppgiften. Det kan handla om erfarenheter, utbildning eller helt 

sonika ett stort engagemang och hög arbetsmoral. Även om kvinnorna är fler kan de ju ändå känna 

att de är i behov av att visa sig arbetsvilliga i konkurrensen mot männen, just för att bevisa att de 

kan även om de är kvinnor.  

Det är svårt att säga om en total feminisering har skett i journalistkåren. Men utifrån våra resultat så 

kan vi se att yrkeskåren förmodligen befinner sig mitt inne i den feminiseringsprocess som pågått 

sedan 1990-talet,96 den process som vid sitt avslut kan innebära en total jämställdhet inom 

yrkeskåren och som då kommer återspeglas både på medieinnehållet och representationen av 

kvinnorna. Frågan är då om en feminisering kan bli komplett utan att de både aspekterna träder i 

kraft? Och är ens det tillräckligt? För att kunna förändra ett tidigare könsmärkt fält i grunden behövs 

förmodligen något mer än bara fler kvinnor inom yrket. Som vi tidigare nämnt så diskuterar Monika 

Djerf-Pierre ”motstrategier” och hur dessa tillämpats historiskt inom journalistiken.97 Dessa 

strategier kanske behövs användas mer för att tvätta bort könsmärkningen från vissa journalistiska 

fält. 

Men för att kunna använda sig av dessa strategier behövs förstås en medvetenhet om sakernas 

tillstånd. Att nyexaminerade manliga journalister då påstår sig vara så medvetna om sitt köns 

fördelar kan vara positivt. Varför attityderna kring denna fråga har förändrats kan det finnas en 

mängd rimliga förklaringar till. I dagens samhällsklimat hörs den rådande debatten om genus allt 

oftare. Partiet Feministiskt Initiativ har vind i seglen och är på väg mot att göra ett bra val i 

september. På Twitter startas det bråk efter bråk mellan feminister och anti-feminister. Skribenter 

skriver krönikor som handlar om att män borde förlora rösträtten. Medvetenheten kring frågan om 

könens privilegium och icke-privilegium är alltså ofta rådande i media. Att då manliga alumner 

tillskansat sig denna medvetenhet är således inte särskilt märkligt. I och med den ökade 

medvetenheten kanske det går att genomföra ”motstrategier” utan motstånd vilket i sin tur kan 

resultera i en reducerad könsmärkning.    

96 Djerf-Pierre, 2003, s. 42.

97 Djerf-Pierre, 2003, s. 46f.
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Ju högre upp i makteliten man kommer, desto större brister brukar uppbringas rörande den sociala 

representativiteten. Då journalistyrket ofta brukar kallas för "den tredje statsmakten", den bastion i 

samhället som ska representera folkets intressen, finns det en demokratisk poäng med total 

jämställdhet vad gäller både yrke och innehåll. Därmed är kvinnors etablerande inte bara bra för 

jämställdheten, den är även bra för samhället i stort då en bred representativitet av aspekter som 

kön, etnicitet och ålder är en grundläggande faktor för en fungerande demokrati. Utifrån våra 

respondenter, Södertörns högskolas journalistalumner, så har journalistiken i Sverige en bit kvar att 

vandra. Men utvecklingen går förhoppningsvis åt rätt håll.
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Förslag till vidare forskning
Journalistik är ett område där ständig utveckling sker – kanske inte minst nu för tiden då 

mediesamhället och dess aktörer omstruktureras, multijournalistiken breder ut sig som arbetssätt än 

mer och diskussioner om journalistikens professionalisering råder. Därmed tror vi att prognosen 

rörande att uppnå intressanta resultat i dessa alumniundersökningar även i framtiden är mycket god. 

Emellertid kan dock undersökningens insamlingssätt ifrågasättas. En telefonenkät bär med sig 

många fördelar, men konkurrensen med andra intressenter – såsom telemarkering och andra 

undersökningar – kan leda till en ovilja hos respondenter att svara i telefonen. Vidare är det många 

som faktiskt har ont om tid och därmed inte kan eller vill ta ett telefonsamtal. På så vis skulle 

enkäter brevledes, eller till och med via mail, kunna övervägas i kommande undersökningar så att 

respondenten själv kan bestämma när den ska svara. Att dessa alumniundersökningar bör utföras 

även kommande år skulle vara mycket positivt då urvalet säkerligen skulle uppnå minst 800 

personer vilket är en god grund att prova sina analysenheter på.

I ett alltmer multikulturellt samhälle anser vi att det skulle vara intressant att undersöka etnicitet på 

liknande vis som i denna undersökningen genomförts med genus. Journalister pekas återkommande 

ut som en homogen grupp och då i synnerhet som en etniskt svensk sådan av medelklass. Därmed 

finns det en relevans i att se vilka som tilldelas jobb och om det finns ett samband mellan etnicitet 

och alumnernas eventuella förutsättning för journalistisk verksamhet idag. Journalistkårens sociala 

sammansättning är relevant att beskåda eftersom en bred social representation är till demokratins 

fördel.

2000-talets journalister är i hög grad utbildade. Att undersöka huruvida studier i allmänhet – och 

journalistubildningen i synnherhet – har något samband med om de tidigare studenterna tilldelas 

jobb eller ej, och om utbildningen var en förutsättning för att få arbetet i sig vore intressant att 

undersöka. Här kan även ålder kopplas samman då högre ålder, åtminstone oftast, är synonymt med 

mer erfarenhet, oavsett om det rör sig om yrkesvana eller genomförda studier efter gymnasiet. Ger 

mer studier och mer erfarenheter bättre jobb? Om detta ses som en självklarhet – hur gick de då 

tillväga för att nå dit de är idag?

En beskärd del av enkäten består av frågor som rör alumnernas tid på Södertörns högskola. Dessa 

variabler berör bland annat om de har nytta av sin utbildning idag samt vad de tycker om 

utbildningen i efterhand. Det skulle vara intressant att se huruvida tidigare studenter med positiva 
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åsikter om sin utbildning även är mer yrkesverksamma. Vi tyckte se ett mönster detta år där de som 

hade minst yrkeserfarenhet eller inte alls arbetade som journalister gav utbildningen och högskolan 

sämst betyg men också var mest motvilliga till att besvara enkäten alls. I ett större sammanhang 

skulle man alltså kunna undersöka korrelationen mellan upplevelsen och erfarenheten från 

utbildningen och den situation alumnerna befinner sig i idag.   

Något annat som vore intressant att undersöka är de som läst journalistik men inte jobbar som 

journalist. Det vill säga att man gör om enkäten och lägger större vikt vid frågor som ska röra de 

som inte är journalister idag. Detta kan vara intressant utifrån de aspekter som diskuterats senaste 

åren kring journalistutbildningarnas enorma överskott på alumner kontra de få arbetstillfällen som 

finns. 
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Bilaga 1

Enkäten

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA

Alumniundersökning journalistik april 2014

1. Löpnummer (från 600) _________

2. Födelseår ________

3. Kön    MAN    KVINNA

4. När läste du din sista termin:
            Ht 08
            Vt 08
            Ht 11
            Vt 11

5. Vilket år började du journalistprogrammet? __________

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

7. Om JNA/JMOM eller SPJ/JMS – vilket ämne vid sidan av journalistiken?
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 arbetat journalistiskt sedan du avslutade dina studier?
- Längre än två år
- 12 till 24 månader
- 6 till 11 månader
- 3 till 5 månader
- 1 till 2 månader
- Inte alls

11. Är du medlem i Journalistförbundet?    JA    NEJ
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FÖR DEM SOM ARBETAR SOM JOURNALISTER IDAG
12. Vilken är din nuvarande anställningsform? (våren 2014)

- 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 ___________

14. Är du anställd via bemanningsföretag?    JA    NEJ

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

16. Vilket ämnesområde brukar du oftast arbeta med?
- Samhällsjournalistik (bevakning av politik/offentlig sektor/rättsväsende
- Ekonomi- och arbetsmarknad
- Sport
- Kultur & Nöje
- Utrikesjournalistik
- Debatt/opinion
- Vetenskap
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- Annat, ________

17. Av de nämnda ovan, vilket ämnesområde skulle du helst vilja arbeta med? ________

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 fick du veta att du kunde söka ditt nuvarande arbete?
- Känner någon på arbetsplatsen
- Genom familj/släkting
- Genom kompisar
- Gick dit/ringde och frågade efter arbete
- Jag fanns redan på arbetsplatsen (vikariat/praktik)
- Sökte via annons
- Övrigt

22. Har du någon tidigare erfarenheter av din nuvarande arbetsplats?
- Ja, via frilans
- Ja, praktik
- Ja, tidigare anställning
- Nej

-

23. Hur ser du på dina möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden?
Mycket dåliga     1------2------3------4------5     Mycket goda

24. Anser du att ditt kön är till din fördel i ditt yrke?
- Ja
- Nej
- Har ingen betydelse
- Vet ej

25. Om ja, varför? __________

26. Hur viktigt är det för dig som journalist att vara känd inom området du arbetar?
- Mycket viktigt
- Ganska viktigt
- Varken viktigt eller oviktigt
- Inte särskilt viktigt
- Inte viktigt alls
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27. Hur upplever du som journalist kopplingen mellan att vara känd och chanserna att få jobb?
- Mycket stark koppling
- Ganska stark koppling
- Varken stark eller svag koppling
- Inte särskilt stor koppling
- Ingen koppling alls

28. Hur går du tillväga för att synas hos potentiella arbetsgivare? (flera svarsalternativ)
- Delar det jag gör i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram etc)
- Bygger personliga nätverk utanför internet
- Har en personlig hemsida
- Försöker få uppdrag som gör att jag syns så mycket som möjligt (arbetsledare med stor
publik, programledare, stor byline, ämne som skapar debatt)
- Annat, ________

29. 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
24. Inte alls, därför att jag just nu

- Har en annan typ av arbete
- Är tjänstledig
- Är barnledig
- Studerar
- Är sjukskriven
- Är arbetslös
- Annat, ______

25. Arbetar du som informatör, PR-konsult, pressekreterare, marknadsförare eller liknande?
- Heltid
- Deltid mer än 50%
- Deltid mindre än 50%
- Inte alls

26. Om inte, vad arbetar du med idag? ___________

27. Varför arbetar du inte med journalistik?
- Jag har sökt men får inget jobb (utlasad, uppsagd osv)
- Journalistarbete passar mig inte nu, men kanske i framtiden
- Vill ej arbeta som journalist
- Annat, _________

28. Har du nytta av din journalistutbildning i ditt nuvarande arbete?
- Ja, väldigt mycket
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- Ja, ganska mycket
- Ja, lite
- Nej, inte alls

FRÅGOR TILL ALLA
29. Vad tycker du om ditt utbildningprogram i efterhand?

Utbildningens kombination av ämnen
Dålig 1----2-----3----4----5 Bra

Kursinnehåll
Dåligt 1----2----3----4----5 Bra

Kvalitet på utbildning (lärare, miljö, utrustning etc)
Dålig 1----2----3----4----5 Bra

Utbildningens betydelse för det jobb du har nu
Liten 1-----2----3----4----5 Stor

30. Vill du att vi skickat ett mail med resultatet av undersökningen?
Ja, mail: _______
Nej

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