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Abstract 
Detta är en kandidatuppsats med syftet att kartlägga journaliststudenters etablering på 

arbetsmarknaden, med fokus på hur många som väljer att arbeta med andra 

kommunikationsyrken (yrken som exempelvis PR-konsult, informatör, pressekreterare och 

marknadsförare) två respektive fem år efter sina studier.  

 

På grund av den förändrade mediemarknaden söker sig många journalister till andra typer av 

tjänster där de har möjlighet att utöva sina kunskaper inom kommunikation. Med tanke på 

detta kan det uppstå en gråzon mellan vem som är journalist och vem som är kommunikatör.  

 

Uppsatsen baseras på en enkätundersökning av kvantitativ karaktär och är en påbyggnad på 

tidigare studier vid Södertörns högskola där samma metod och enkät använts som grund. 

Genom tillgång till en stor databas från de tidigare studierna samt anknytning till tidigare 

forskning och teorier inom ämnet har resultatet av undersökningen analyserats.  

 

Årets undersökningsmaterial består av 124 stycken före detta journaliststudenter från 

Södertörns högskola som avslutade sina studier 2009 respektive 2012. Genom 

telefonintervjuer har de före detta journaliststudenterna besvarat frågor med fasta 

svarsalternativ. Studien har en svarsfrekvens på 65 procent.   

 

Resultatet visar att 13 procent av de före detta journaliststudenterna från Södertörns Högskola 

i dag arbetar som kommunikatörer. 36 procent arbetar för företag där den journalistiska 

självständigheten i produktionen av innehåll kan variera, vilket innebär att de kan vara både 

journalister eller kommunikatörer.  Tillsammans utgör dessa nästan av hälften av 

respondenterna i årets undersökning. 70 procent av de före detta journaliststudenterna som i 

dag arbetar som journalister kan tänka sig att arbeta inom kommunikationsbranschen.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: De-professionalisering, etablering, globalisering, journalist, kommunikatör, 

konvergering, mediemarknad, professionalisering   
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Förord 

 

Vi vill tacka alla före detta journalistestudenter som ställt upp och bidragit till denna studie. 

Tack för att ni tog er tid att besvara vår enkät, utan er skulle studien inte vara möjlig att 

utföra. Vi vill även tacka vår handledare Gunnar Nygren som genom sin expertis i ämnet 

väglett oss och stöttat oss genom arbetet av denna uppsats.  

 

Vi hoppas att denna uppsats kommer att bidra med information om den förändrade 

journalistiska arbetsmarknaden. Samt komma till nytta för både forskare inom medievärlden 

samt blivande journaliststudenter vare sig de vill arbeta med andra typer av kommunikation 

eller inte. Vi hoppas även att studien kan komma att påverka journalistutbildningarna på 

Södertörns högskola i form av att presentera de nya möjligheterna på den gemensamma 

mediearbetsmarknaden som finns efter en kandidatexamen i journalistik.  

 

 

Caroline Hotti och Johanna Ståhl 

Datum 9/01-2015  
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1. Introduktion	  
Att den journalistiska arbetsmarknaden är i förändring är inget nytt. Arbetsmarknaden i sig 

samt anställningsförhållandena påverkar och har alltid påverkat journalisternas yrkesroll och 

kunskapsmonopol. Allt fler journalistutbildningar skapas runt om i landet i takt med att de 

journalistiska jobben bli allt färre. Varje år examineras cirka 1200 stycken journaliststudenter 

och under 2014 fanns det endast cirka 400 stycken jobb inom journalistbranschen (Jacobson 

2014).  

 

Det finns flera anledningar till varför det är intressant att studera hur journaliststudenterna 

från Södertörns högskola etablerar sig på den journalistiska arbetsmarknaden. Bland annat 

med vinkeln att yrkena inom medie- och kommunikationsbranschen konvergerar allt mer, det 

vill säga glider ihop (Falkheimer 2012, sida 167-168). Exempelvis liknar hantverket för 

journalister och kommunikatörer varandra praktiskt, men inte till syftet då uppdragen skiljer 

dem åt.  

 

De två olika yrkesgrupperna har medvetet hållits separerade då de haft olika intressen med sin 

kommunikation. Journalistiken har strävat efter att vara oberoende och agera som en tredje 

statsmakt medan kommunikationsbranschen strävar efter att göra sina kunder nöjda. 

(Moloney, Jackson & McQueen 2013, 259) Journalisterna som Haraldsen och Torell (2013, 

sida 24) intervjuade i sin studie gav inget enhetligt ja på frågan ifall de kunde tänka sig att 

jobba inom PR- och kommunikationsbranschen. Detta trots att de såg fördelarna med det.  

 

I dag när arbetsmarknaden ser ut som den gör går allt fler journalister över till andra 

kommunikationsyrken. Faktorer som högre lön, tryggare anställningsformer och bättre 

arbetsvillkor är det som lockar journalisterna att gå över till ”den andra sidan”. (Falkheimer 

2012, sida 167-168) Mer och mer färdigförpackat material införskaffas till redaktionerna från 

PR-byråer eller andra organisationer. Medierna letar jämt och ständigt efter lämpligt innehåll 

och innehåll, som inte är alltid är lämplig, letar alltid efter utlopp i medierna. När 

redaktionerna är i behov av snabb information blir de beroende av material utifrån, vilket ger 

PR-byråerna möjlighet att införliva sina kunders agendor och attityder i journalistiken.	  

(McQuail 2010, sida 321) Därmed är efterfrågan på journalister även stor bland PR-byråerna 

just för att de har inblick och kunskap gällande hur journalister tänker och arbetar.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka före detta journaliststudenters etablering på 

arbetsmarknaden samt att undersöka deras attityd gentemot att arbeta inom 

kommunikationsbranschen. Studien strävar även efter att kartlägga hur stor andel av de före 

detta studenterna som valt att arbeta inom kommunikationsbranschen och varför.  

 

Det är både relevant och intressant att undersöka övergången som vissa journalister gör då de 

väljer att arbeta med en annan typ av kommunikation. Då vi är journaliststudenter är det 

därför av ett personligt intresse att se vilka möjligheter just journaliststudenterna från 

Södertörns högskola har att kunna arbeta inom andra kommunikationsyrken; yrken som till 

exempel informatör, pressekreterare och PR-konsult. 

 

Frågeställningar lyder följande: 

 

• Hur stor andel av de före detta journaliststudenterna från Södertörns högskola arbetar 

inom kommunikationsbranschen respektive journalistikbranschen i dag?  

• Varför valde de som inte är journalister att inte arbeta med journalistik? 

• Hur många av respondenterna som är yrkesverksamma journalister kan tänka sig att 

arbeta inom kommunikationsbranschen? 

 

Utöver dessa frågor kommer vi även att undersöka aspekter som respondenternas inkomst, 

hur nöjda de är med denna, trivseln gällande arbetet och möjligheten att vara kreativ i arbetet. 

2. Bakgrund 

2.1 Utbildning 

Fram till 1959 var vägen in till journalistiken i Sverige i stort sett genom praktik. Det fanns 

inga akademiska utbildningar som kunde förbereda inför arbetet som journalist. Att vara en 

journalist ansågs vara mer ett kall än något man kunde utbilda sig till. Antingen hade man det 

som krävdes eller så hade man inte det. Ända till långt in på 1900-talet var den vanligaste 

utbildningsvägen att arbeta som volontär på redaktionerna (Gullö 2010, sida 82). 1907 börjar 

Svenska publicistklubben att diskutera om att starta en eventuell journalistutbildning.  
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I Sverige i dag finns det olika möjligheter att utbilda sig inom journalistik. Både genom 

universitet, högskolor, folkhögskolor och privata utbildningar. I och med att antalet 

journalistutbildningar fortsätter att öka ökar även antalet utbildade journalister.  

 

Maria Edströms studie, i forskningsprojektet ”Den svenska journalistkåren” visar att 83 

procent av alla verksamma journalister i Sverige hade en universitetsutbildning 2011 (Asp 

2012, sida 24). Enligt Universitetskanslersämbetet (2014) så var 14 995 studenter under 

vårterminen registrerade på någon av landets utbildningar inom journalistik, kommunikation 

och information varav 1 233 stycken av dem studerade på Södertörns högskola. 

2.2 Utbildningen på Södertörns högskola 

Södertörns högskola erbjuder fyra journalistutbildningar: Journalistik och multimedia (JMM), 

Journalistik med samhällsstudier (JMS), Journalistik, människa och miljö (JMOM) samt en 

ettårig påbyggnadskurs för de studenter som redan har en examen, vilken heter Journalistik 

för akademiker (JAK). (Södertörns Högskola 2014)   

 

Södertörns högskola har funnits sedan 1996 (Södertörns högskola 2014) och journalistik som 

ämne har funnits på högskolan sedan 1998 i och med starten för JMM programmet (Gullö 

2010, sida 84). Programmet JMM kombinerar journalistik och medieteknik och är en av 

Sveriges mest sökta utbildningar (Södertörns högskola 2014). 

 JMM-programmet utvecklades för att utbilda multikompetenta journalister med en bredare 

och modernare kunskap i jämförelse med de mer traditionella journalistprogrammen (Gullö 

2010, sida 84). Tanken med JMS-programmet var att ge en bred journalistutbildning samt att 

bli specialiserad inom ett samhällsvetenskapligt ämnesområde. JMOM-programmet riktar sig 

till studenter som vill arbeta journalistiskt med en naturvetenskaplig inriktning (Södertörns 

högskola 2014). 

 

Söktrycket till JMM-programmet hade störst ökning i jämförelse med andra 

journalistutbildningar i landet 2014 jämfört med 2009. En ökning med 854 personer vilket 

motsvarar 52,4 procent. Totalt sökte 1531 stycken till JMM höstterminen 2014. (Westin 

2014)  
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2.3 Den journalistiska arbetsmarknaden  

Arbetsmarknaden är hård för den som i dag ägnar sig åt journalistiskt arbete. En allt stramare 

ekonomi har lett till ett krav på multikompetens bland journalister och växande mediehus vars 

verksamheter blir allt mer mallade. Detta har skett till följd av globalisering av den 

journalistiska arbetsmarknaden. (Stúr 2012, sida 53-54)  

 

Mediehusen expanderar över nationsgränserna för att kunna konkurrera på den globala 

marknaden, då redaktioner slås samman eller köps upp. Detta för att klara de vinstkrav som 

finns på marknaden i dag. Till följd blir arbetsmetoderna på redaktionerna så väl som 

innehållet i nyhetsflödet allt mer likriktat. Nyheter massproduceras i mediehusens olika 

nyhetskanaler och på dess publiceringsplattformar; hur journalisterna genomför sitt dagliga 

arbete styrs av gemensamma riktlinjer, allt för att vara så ekonomiskt hållbart som möjligt. 

(Djerf-Pierre & Wiik 2012, sida 195)  

 

Även den tekniska utvecklingen ligger bakom förändringen av den journalistiska 

arbetsprocessen. Utvecklingen har lett till mediekonvergens, det vill säga att medierna tar nya 

former och flätas samman (Teljas, Jonsson & Enlund 2008, sida 221). Kravet på 

multikompetens har uppstått då journalister förväntas kunna producera och publicera material 

som kan användas på de många olika publiceringsplattformarna. (Djerf-Pierre & Wiik 2012, 

sida 195) Journalister förväntas kunna genomföra hela den journalistiska produktionen, det 

vill säga att samla in material, göra ett urval, bearbeta materialet för att sedan publicera den 

färdiga produkten (Nygren 2010, sida 17). Samt att behärska många fler medier än den 

traditionella papperstidningen.  

 

Globaliseringen och kravet på multikompetens leder till en arbetsmarknad med en smalare 

ekonomi och som följd färre jobb och sämre arbetsvillkor. Den försämrade ekonomin leder 

även till sämre löner. En journalistexamen är inte en garanti till arbete på den rådande 

arbetsmarknaden. Journalistförbundet anger att antalet frilansare ökar i landet. Det gör även 

andelen journalister som får anställning via bemanningsföretag samtidigt som andelen 

journalister med fast anställning minskar. (Falkheimer 2012, sida 167-168)  
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2.4 Journalisten och kommunikatören  

En journalist arbetar med samhällets bästa i åtanke. Journalisten har ett demokratiskt ansvar 

och genomför sitt arbete med fokus på neutralitet och objektivitet. Makthavarna granskas och 

bevakas av journalister, vilka har ett ansvar gentemot samhället. De informerar publiken om 

makthavarna, men de informerar även makthavarna om den rådande situationen i samhället. 

(Nord & Strömbäck 2012, sida 16-17) 

 

Kommunikatören arbetar med syfte att sprida ett företags, en förenings eller en organisations 

budskap Dessa kan ha ideella så väl som kommersiella ändamål. Den interna 

kommunikationen är inte ett hot emot det journalistiska yrket. Däremot kan den externa 

kommunikationen i form av pressmeddelanden, presskonferenser och andra tekniker ha 

påverkan på journalistiken och dess nyhetsflöde. (Falkheimer 2012, sida 162). Alltså arbetar 

kommunikatören alltid utifrån en bakomliggande agenda som gynnar arbetsgivaren, medan 

journalisten aktivt försöker att motarbeta just detta. 

 

De senaste 20 åren har antalet medlemmar hos Sveriges kommunikatörer, en yrkesförening 

för kommunikatörer, femdubblats. Antalet har ökat kraftigt och är i dag cirka 6 000 

medlemmar. (Asp 2012, sida 21) Detta kan tyckas få i förhållande till Svenska 

Journalistförbundets cirka 17 000 medlemmar, men kommunikationsbranschen är bredare än 

journalistikbranschen, vilket möjliggör att en kan tillhöra mer än ett fackförbund. Svenska 

Journalistförbundet anger att det går två kommunikatörer på varje journalist i Sverige. 

 

Den genomsnittliga journalistlönen bland medlemmarna i Svenska Journalistförbundet uppges 

vara 34 288 kr per månad innan skatt (Svenska Journalistförbundet, 2014). Sveriges 

Kommunikatörer uppger att motsvarande siffra bland deras medlemmar är 42 323 kr per 

månad innan skatt (Sveriges Kommunikatörer, 2013). 

3. Tidigare forskning  

3.1 Kandidatuppsatser från Södertörns högskola  

Till denna studie har snarlika frågeundersökningar genomförts vid fyra tidigare tillfällen. Alla 

dessa undersökningar bygger på en och samma enkät som utformades 2009 av Gunnar 

Nygren vid Södertörns högskola, men dock med vissa skillnader. 
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Emma Hultberg och Lisa Rogert, före detta studenter från Södertörns högskola, skrev c-

uppsatsen Vem får jobbet? 2011. Uppsatsen bygger på samma enkätstudie som denna men 

vars syfte var att ta reda på hur och i vilken utsträckning de före detta journaliststudenterna 

från Södertörns högskola etablerade sig på den journalistiska arbetsmarknaden. Den 

diskuterar även hur arbetsmarknad och anställningsförhållanden kan påverka journalisternas 

autonomi och deras ställning som yrkesgrupp. Resultaten från denna studie har vi även kunnat 

använda i vår studies analys. Den här studien visade att två tredjedelar av de före detta 

journaliststudenterna från Södertörns högskola som deltog i studien arbetade med journalistik 

i någon form. Av de som inte arbetade med journalistik arbetade nästan en fjärdedel med 

information, marknadsföring eller PR. Studien visade även att de undersökta före detta 

journaliststudenterna ansåg sig ha goda möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden 

och nästan hälften av de tillfrågade bedömde sina möjligheter med en fyra på en femgradig 

skala.  

 

Kandidatuppsatsen När journalisten blir PR-konsult, kommunikatör och medietränare (2013) 

av Hedvig Haraldsen och Elsa Torell från Södertörns högskola lägger fokus på att beskriva 

läget för de journalister som tagit steget över till PR- och kommunikationsbranschen. Studien 

som uppsatsen bygger på har undersökt huruvida de journalister som tagit steget över till PR 

själva ser någon problematik i det samt undersökt hur journalistkåren resonerar kring denna 

övergång. Genom kvalitativa intervjuer och kvantitativ datainsamling i form av en enkät har 

studiens genomförts. Studine resulterade i att de som intervjuades var missnöjda över 

journalistbranschen per se och hade det som anledning till sitt karriärbyte till public relations 

(PR). Att kunna vara oberoende, lönen, anställningsformerna samt att hela tiden ”leta efter 

problem” var några faktorer till de intervjuades missnöje. Majoriteten av de verksamma 

kommunikatörerna, PR-konsulterna som intervjuades såg inte heller någon problematik 

gällande övergången från journalistik till PR.  

3.2 Den förändrade mediemarknadens följder 

Det redaktionella arbetet ska gå ut på att producera nyheter i olika medier genom 

idéutveckling. I dagsläget har redaktionerna svårigheter med att vara oberoende, möta 

publikens intressen och samtidigt gå i vinst. Manheim (1998) diskuterar att det finns en myt 

om att nyheter och annan information dyker upp och tas om hand naturligt av journalister 

(McQuail 2010, 311). Men i praktiken är detta inte fallet. Redaktionerna ändras för varje dag 

på grund av nedskärningar och därmed färre resurser vilket ger en större arbetsbörda för 
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journalister. På grund av tidsbrist och brist på personal producerar många journalister i dag 

nyheter endast på rutin. Detta märks i nyhetsrapporteringen och det påverkar reportrarnas 

möjligheter att tänka mer kreativt på arbetet.  

 

Globaliseringen av den journalistiska arbetsmarknaden har lett till ett allt mer mallat format 

av det som publiceras i de olika mediekanalerna. Men även det journalistiska arbetssättet har 

formats av arbetsmarknadens samt teknikens utveckling. Detta har inneburit ett format där 

nyheter massproduceras inom mediehusen för att publiceras genom de olika nyhetskanalernas 

många plattformar. (Djerf-Pierre & Wiik 2012, sida 195) Det innebär även en pressad 

situation för mediehusen där tid är pengar. I dag kontrolleras mycket av det journalistiska 

materialet av mediebolagens ledningar. De strävar efter att öka publiksiffrorna och därmed 

intäkterna till bolagen (Djerf-Pierre & Wiik 2012, sida 195). Mediekonvergens, 

sammanflätandet av medierna, orsakar även att journalisterna får ett svagare anspråk på 

kunskap. Därmed blir journalistiken bara en av många olika sorters innehåll och åtskillnaden 

mellan journalister och icke-journalister suddas sakta bort.  

 

För att underlätta arbetet för journalisterna och hålla redaktionsutgifterna låga, köps och tas 

allt mer nyhetsmaterial in från nyhetsbyråer. Tips tas även emot från PR-byråer. Genom PR 

(public relations) har olika företag och organisationer funnit sätt att genomtränga 

journalistiken. PR-byråerna har anställda som har lärt sig journalistikens genrer och format, 

även många PR-konsulter har tidigare varit journalister men har oftast av ekonomiska skäl 

gått över till PR-branschen. Därför kan de producera olika typer av nyhetsmaterial som är mer 

eller mindre färdigt att publicera till redaktionernas förfogande. (Nord och Strömbäck 2013, 

sida 244) Det till följd av den ökade konkurrensen på den journalistiska marknaden, vilken 

sätter tidspress på journalisterna (Falkheimer 2012, sida 161).  

 

Kommunikationsprofessorn Mark Deuze skriver i sin bok ”Media Work” om hur samspelet 

och utvecklingen mellan journalistiken och det kommersiella intresset har påverkat villkoren 

på den journalistiska arbetsmarknaden. Enligt honom slits journalister i ökad utsträckning 

mellan att arbeta efter marknadslogiken och den traditionella medielogiken. Pressen på att 

skriva vad som säljer ökar samtidigt som journalisterna känner ett krav på att skapa en 

intressant och självständig produkt (Deuze 2007, sida 98).  
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Deuze berättar även hur den tekniska utvecklingen har lett till stor tillväxt och nya jobb inom 

vissa delar av mediebranschen, men samtidigt till kraftiga nedskärningar inom andra. Denna 

utveckling går snabbt och leder till att kraven på ökad multikompetens bland journalisterna 

ökar. Yrken som tidigare varit tydligt åtskilda saknar i dag en klar gräns (Deuze 2007, sida 

56). Den tekniska utvecklingen och tillgången till sociala medier bidrar till att gränsen mellan 

journalisten och kommunikatören suddats ut. Kommunikatörerna blir inte längre helt 

beroende av journalisterna för att nå ut med sitt material. 

 

I och med att högskolorna examinerar fler journaliststudenter än vad det finns arbeten tvingas 

de före detta studenterna att göra sig tillgängliga på andra arbetsmarknader än den 

journalistiska. Detta går även att förklara ur ett nationalekonomiskt perspektiv gällande just 

tillgång och efterfråga. Blir tillgången på arbetskraft större än efterfrågan på den 

journalistiska arbetsmarknaden sjunker lönerna. Eller så får arbetstagarna göra sig tillgängliga 

på andra arbetsmarknader exempelvis kommunikationsavdelningar på företag. (Hubbard & 

O’Brien 2010, sida 528) Nachum Sicherman (1991, sida 114) anser att de personerna som 

väljer att läsa en högre utbildning samt valt att utöka sin kompetens ytterligare genom att läsa 

kurser eller utbildningar som ligger utanför grundkraven för ett visst yrke tenderar att arbeta 

utanför en branschs gränser. Så de studenter som väljer att läsa journalistik på Södertörns 

högskola väljer automatiskt en utbildning med en annan inriktning och har därmed större 

möjligheter att arbeta över branschgränserna.  

 

Haraldsen och Torells studie, Från journalist till PR-konsult, resulterade i att 35 procent av 

respondenterna ansåg att trygghet och arbetsvillkoren var den främsta faktor till varför de 

kunde tänka sig att arbeta med inom PR-branschen. 22 procent svarade att lönen var den 

främsta faktorn och att 46 procent svarade att de tar det jobb som finns tillgängligt oavsett om 

det rör sig om PR eller journalistik. (Haraldsen & Torell 2013, sida 30) 

 

Många journalister väljer att gå över till kommunikationsbranschen på grund av de förändrade 

villkoren. Antalet fasta anställningar minskar och anställning inom bemanningsbranschen blir 

allt vanligare. Det är ett resultat av att den som i dag är journalist måste finna alternativa 

försörjningssätt. Den svåra arbetsmarknaden och den försämrade ekonomin samt de 

försämrade arbetsvillkor tvingar journalister att gå över till andra branscher. Det blir även allt 

vanligare att journalister anställda via bemanningsbolag och frilansjournalister ägnar sig åt 

kommunikationsarbete, med avsikten att budskapet ska nå ut i nyhetsflödet. Den rådande 
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situationen på den gemensamma mediemarknaden bidrar till en gråzon där gränsen mellan 

journalistikbranschen och kommunikationsbranschen blir allt svårare att utskilja. (Falkheimer 

2012, sida 167-168) 

 

Kommunikation i form av exempelvis kund-, personal- och medlemstidningar kan produceras 

med olika grader av journalistisk självständighet. Den som producerar innehållet kan internt 

arbeta för det företag som vill få ut information, men kan också arbeta externt hos exempelvis 

ett produktionsbolag med syftet att producera innehåll åt en kund. Här varierar 

självständigheten i produktionen av informationen, vilket leder till att vem som är journalist 

och vem som är kommunikatör är inte längre en självklarhet. (Nygren 2012, sida 27, 29) 

4. Teoretisk ram 

4.1 Vad är en profession?  

Uppkomsten av Svenska Journalistförbundet innebar en professionalisering av den 

journalistiska yrkeskåren. Men vad innebär professionalisering egentligen? Enligt Rolf 

Torstendahl är fyra kriterier särskilt betydande för att ett yrke ska räknas som en klassisk 

profession: 

 

• Yrkesgruppen ska besitta autonomi över sitt kunskapsområde, det vill säga ett 

kunskapsmonopol vilket skapar en klyfta mellan utövarna och allmänheten. 

• Yrkesgruppen ska ha makt över sitt arbete, vilket innebär att de själva tar beslut i det 

dagliga arbetet. 

• Yrkesgruppen ska genomföra sitt arbete enligt gemensam etik, det vill säga 

yrkesregler och intern granskning. 

• Yrkesgruppen värnar om sin benämning som profession genom att erkänna särskilda 

yrkesorganisationer, exempelvis fackförbund. 

 

Detta leder i sin tur till altruism, strävan att arbeta för något större, professionens allmänna 

bästa. Det innebär att yrkesutövaren strävar efter neutralitet i sitt arbete, exempelvis att en 

journalist ska vara objektiv oavsett om hen arbetar för ett kommersiellt eller public service-

drivet mediebolag. (Nygren 2010, sida 8-9) 
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4.2 Är journalistik en profession eller en semiprofession? 

Huruvida journalistyrket kan räknas som en profession eller inte råder det delade meningar 

om. Däremot tycks den dominanta åsikten inom forskningsvärlden vara att yrket uppfyller en 

del av de kriterier som krävs. Dock långt ifrån alla. (Nygren 2010, sida 8-9) 

 

Under 1900-talet skedde en stark professionalisering av yrket. Svenska Journalistförbundet 

innebar införandet av en yrkesorganisation med utövare styrda av etik och därmed kontroll 

över det material som publicerades i massmedierna. (Nygren 2010, sida 7-9) Däremot innebar 

yttrande- och tryckfriheten att autonomi inte går att uppnå, då det inte går att hindra 

allmänheten från att uttrycka sina åsikter och på så sätt utesluta dem ur det offentliga rummet. 

(Nygren 2010, sida 8-9) Autonomi är något som kan ses som nära inpå omöjligt i dagens 

mediesamhälle där användningen av sociala medier ökar möjligheten för allmänheten att yttra 

sig. Internet har lett till att kunskapsmonopolet har rubbats och yrkesgruppen har på så vis 

försvagats. 

 

Det finns inte hellre något krav på utbildning för att man ska få kalla sig för journalist. Det är 

inte heller längre ett krav att den som arbetar med journalistik är medlem i Svenska 

Journalistförbundet. Peter Skyhag, informationsstrateg och pressansvarig hos Svenska 

Journalistförbundet, uppgav i en intervju med oss att cirka 250 medlemmar lämnade 

förbundet 2013. Siffrorna för 2014 var ännu inte fastställda under tillfället vid intervjun, men 

såg ut att landa på ungefär samma siffra, något som har varit en trend inom föreningen de 

senaste åren. 

 

Som slutsats kan man alltså dras att journalistyrket förmodligen aldrig någonsin kommer att 

klassas som en komplett profession. Istället kan yrket ses som en semiprofession, ”yrken som 

använder sig av dubbla strategier och ännu inte nått full professionell status” (Petersson 2007, 

sida 425). 

4.3 De-professionalisering 

När de kriterier som måste uppfyllas för att ett yrke ska klassas som en profession försvagas, 

kan det leda till en de-professionalisering av yrket. Dessa kriterier är bland annat det faktum 

att yrkesutövarna måste ha allmänhetens förtroende och stöd, samt att yrkesutövarna inte ska 

låta sig påverkas av den ekonomiska marknaden och därmed sätta yrkets ideologi i andra 

hand. (Nygren 2010, sida 13) 
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De-professionaliseringen av det journalistiska yrket innebär nödvändigtvis inte att yrket 

egentligen blir mindre professionellt. Däremot kan tendenser ses när det kommer till yrkets 

självständighet, att denna har försvagats och därmed dess kontroll över det egna arbetet. 

(Nygren 2010, sida 14) En pressad ekonomi inom mediebranschen har lett till att 

journalistiken i dag i större utsträckning än tidigare ger publiken det den vill ha och inte det 

den nödvändigtvis behöver (Djerf-Pierre & Wiik 2012, sida 186). Detta i kombination med att 

PR-branschen får mer och mer makt över innehållet i nyhetsflödet (Falkheimer 2012, sida 

161), har lett till ett minskat förtroende för det journalistiska yrket. Ett resultat av att yrkets 

ideologi, att journalistiken ska gynna samhället, därmed har försvagats. (Djerf-Pierre & Wiik 

2012, sida 188) 

 

Det journalistiska yrket är ett yrke under utveckling, som visar tecken på en  

de-professionalisering. Centralt inom professionell kultur är ideal och värderingar. Problem 

uppstår när dessa inte utvecklas i samma takt som utvecklingen av tekniken och som följd 

även medierna. Vad som räknas som journalistiskt arbete, på en arbetsmarknad som blir allt 

bredare och uppdelad, blir svårdefinierat. 2008 tvingades förbundet att se över sina gränser 

samt vad som krävdes för att klassa någon som journalist. Den tidigare definitionen var för 

snäv och uteslöt därmed personer som i dag ansågs utföra journalistiskt arbete. 

 

Utvecklingen av förbundet tyder på att det allt mer liknar en ”öppen kartell”. Detta för att inte 

hindra någon att ansluta sig. I sin tur innebär detta att Svenska Journalistförbundet förlorar 

ställning som ett yrkesförbund och nu mer liknar ett medieförbund. Vilket i sin tur innebär att 

andra förbund kan ge stöd åt dem som i dag utför journalistiskt arbete. Att fackförbundets 

ställning försvagas innebär också att yrkets ställning försvagas och där med de-

professionaliseras. (Nygren 2010, sida 54-55) 

4.4 Kommunikationsbranschen 

Kommunikationsbranschen består av ett hav olika yrken som alla arbetar med syftet att sprida 

information och budskap åt kunder som exempelvis företag och olika typer av organisationer. 

Det kan röra sig om både intern och extern kommunikation med ideella så väl som 

kommersiella ändamål. (Falkheimer 2012, sida 162) De yrken som främst berör den 

journalistiska arbetsmarknaden är PR-konsulter och lobbyister, vilka båda har svagt 

förtroende från allmänheten (Larsson 2011, sida 318). Förtroendet för källor via 

kommunikationsbranschen har stor betydelse när det gäller hur informationen tas emot. 
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Anledningen till att publiken ställer sig kritiska till dessa källor är just för att de vet att de 

arbetar utifrån en aktörs intresse. (Larsson 2011, sida 317, 319) 

 

Sedan 1980-talet har det skett en kraftig expansion av kommunikationsbranschen i Sverige 

och i dag försöker i stort sett alla institutioner och företag påverka informationen i 

nyhetsflödet. Det har skett en professionalisering av kommunikationsbranschen i form av 

starkare yrkesföreningar och tydliga etiska regler som ska kontrollera arbetsprocessen. 

Professionaliseringen av kommunikationsbranschen har delvis bidragit till de-

professionaliseringen av journalistyrket, då branschen har fått ett allt större inflytande på de 

nyheter som publiceras. Det har som följd uppstått en oklarhet om vilka det är som håller den 

egentliga makten över informationen som når ut till publiken. (Falkheimer 2012, sida 149-

150) 

 

För att påverka nyhetsflödet använder kommunikatörerna sig av en rad olika strategier och 

taktiker. Dessa används för att skapa, styra, förända och förstärka det budskap som är av 

intresse att nå ut med. Att det ens är möjligt för kommunikatörerna att påverka journalisterna i 

deras arbete, beror på att de bygger upp relationer till dem. (Falkheimer 2012, sida 150) 

 

På dagens mediemarknad är kommunikatörer och journalister beroende av varandra, vilket 

leder till ett samspel mellan de två branscherna. Kommunikatörerna vill nå ut med sin 

information och journalisterna arbetar under hård press, som kräver att deras arbete ska vara 

så tidseffektivt och kostnadseffektivt som möjligt. Därför väljer journalister att ta emot 

information från kommunikatörer. (Falkheimer 2012, sida 157-158) Relationen som uppstår 

kan vara i form av ett samspel där båda parter är lika beroende av varandra, eller där den ena 

är mer beroende av den andra, och den ena på så vis får makten (Falkheimer 2012, sida 159). 

5. Metod  

5.1 Det kvantitativa angreppssättet  

Då syftet med studien är att ta reda på hur många före detta journaliststudenter från 

Södertörns högskola som valt att arbeta som journalist respektive valt att arbeta inom andra 

kommunikationsyrken än den traditionella journalistiken och varför, är ett kvantitativt 

angreppssätt mest relevant. De data som tas fram har som syfte att kunna beskriva samt 

jämföra de olika svaren för att kunna kategorisera resultatet på olika sätt. (Bell 2006, sida 23-
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24) En stor mängd data ska även ha goda möjligheter för generalisering (Johansson 2010, sida 

88). 

 

Kvantitativa metoder är vanliga inom samhällsvetenskaplig forskning och inom medie- och 

kommunikationsforskningen används metoden mycket. Bengt Johansson tror att kvantitativa 

metoder blivit vanliga för att procentsiffror är ett överlägset sätt att argumentera i en rationellt 

präglad kultur (Johansson 2010, sida 87). Denna studie baseras på en frågeundersökning som 

utförts genom en enkät. Vi har även haft tillgång till de tidigare studiernas originaldata och 

har lagt till denna studies data i samma databas för att kunna dra jämförelser.	   

5.2 Enkätens historik   

Sedan 2009 har Södertörns högskola utfört alumnundersökningar som kartlägger vilken 

sysselsättning och vilken roll de före detta journaliststudenterna har på arbetsmarknaden två 

respektive fem år efter utbildningen. Enkäten som använts till denna studie är en 

vidareutveckling av tidigare års undersökningar och de enkäter som använts då, men med 

tillägg av frågor vars syfte är att besvara denna studies frågeställningar. Första 

frågeundersökningen då enkäten användes var 2009 och utformades av Gunnar Nygren på 

Södertörns högskola. Svarsfrekvensen på de olika studierna såg ut som följande: 

 

• Första studien(2009) hade en svarsfrekvens på 74 procent, där 146 av 197 före detta 

journaliststudenter deltog.  

• Andra studien (2010) hade en svarsfrekvens på 68 procent där 78 av 115 deltog.  

• Det tredje studien(2011) hade en svarsfrekvens på 77 procent, 161 av 209 deltog. 

(Hultberg & Rogert 2011, sida 25-26)  

• Svarsfrekvensen på den senaste undersökningen(2012) låg på 75 procent där 149 av 

198 före detta studenter deltog (Svensson Glaser & Westman 2012, sida 11).   

5.3 Enkäten 

Enkäten är systematiskt uppbyggd på så sätt att variablerna som hör ihop ligger i en följd efter 

varandra (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, sida 240). Tre stycken 

demografiska frågor ställs i början av enkäten. Frågor rörande respondentens ålder, kön samt 

vilket år de läste sin sista termin på Södertörns högskola. (Johansson 2010, sida 103) Sedan 

ställs variabler rörande ifall respondenten arbetar journalistiskt och i så fall i vilken mån samt 

hur de graderar utbildningen nu i efterhand. De demografiska och de fjorton andra frågorna 
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besvaras av samtliga respondenter. Beroende på ifall respondenten arbetar journalistiskt eller 

inte så används sedan olika delar av enkäten med olika variabler. (se hela enkäten: Bilaga 1) 

Arbetar den före detta journaliststudenten journalistiskt ska den besvara femton variabler 

rörande den journalistiska arbetsmarknaden. Så som anställningsform, arbetsplats, 

arbetsuppgift med mera. Från ursprungsenkäten lades det till två frågor gällande ifall 

respondenten arbetat med annan typ av kommunikation tidigare samt ifall den skulle kunna 

tänka sig att arbeta med det i framtiden. Visar det sig att journaliststudenten arbetar inom en 

annan bransch, studerar, är sjukskriven eller av en annan anledning inte arbetar journalistsikt 

besvarar de endast frågor gällande varför och vad de istället ägnar sig åt.  

 

För att kunna besvara vår studies frågeställningar behövde enkäten kompletteras med 

ytterligare frågor gällande studiens syfte. Dessa sjutton variabler besvaras endast av de före 

detta journaliststudenterna som arbetar inom andra kommunikationsyrken. De andra 

kommunikationsyrkena som de före detta journaliststudenterna kan klassas som att arbeta 

med innefattar kommunikation som inte arbetar i samhällets tjänst. Kommunikationsyrken så 

som informatör, kommunikatör, PR-konsult eller marknadsförare. Denna del av enkäten 

innefattar samma eller liknande variabler som ställs till de respondenter som arbetar 

journalistsikt. Variabler gällande anställning, arbetsgivare, månadslön och hur pass nöjda de 

är med sin lön är exempel på samma variabler som ställs i båda delenkäterna. Precis som i den 

delenkäten som ställs till de verksamma journalisterna gällande ifall de kunde tänka sig att 

arbeta inom andra kommunikationsyrken eller inte ställdes liknande fråga till verksamma 

kommunikatörer ifall de kunde tänka sig att arbeta journalistiskt.  

 

Till båda delenkäterna lades det till graderingsfrågor till ursprungsenkäten. Variabler där 

respondenten fick gradera hur pass nöjda de är med sin nuvarande månadslön på en skala ett 

till fem är ett sådant exempel. Dessa variabler lades till för att se ifall det gick att dra 

kopplingar mellan hur väl man trivdes på sitt arbete och med sin lön. Samt ifall de ansåg sig 

ha stor möjlighet att vara kreativ på jobbet kanske de trivdes bättre med sitt arbete. De andra 

graderingsfrågorna var följande: 

 

Hur trivs du med ditt arbete? 

Dålig 1----2-----3----4----5 Bra 

 

Hur ser du på möjligheten att vara kreativ i ditt arbete? 
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Liten möjlighet 1-----2----3----4----5 Stor möjlighet 

5.3.1 Förberedelser  

Två pilotstudier av enkäten genomfördes innan datasamlingen och telefonintervjuerna 

startades. Dels för att notera hur lång tid det tar för respondenten att besvara alla frågorna och 

dels för att kontrollera att instruktionerna och frågorna uppfattas korrekt. Genom pilotstudier 

fanns även möjligheten att stryka irrelevanta frågor som inte gav någon användbar 

information. (Bell 2006, sida 149) Enkäten visade sig ta mellan fem till tio minuter att 

besvara. Några frågor justerades och andra placerades i en mer naturligt följd efter varandra.  

 

Antalet pappersenkäter som skrevs ut motsvarade antalet före detta journaliststudenter som 

fanns tillgängliga inför undersökningen. Varje besvarad enkät blev tilldelad ett löpnummer 

med start från nummer 740. Vi ställde frågor som hade fasta svarsalternativ och respondenten 

fick välja en och ibland flera utav dessa alternativ.  

5.3.2 Begränsningar 

Enkätens grundkonstruktion har till viss del ställt till med problem gällande vissa variabler i 

denna studie. Ursprungsenkäten är konstruerad på så sätt att respondenterna själva får avgöra 

ifall de arbetar journalistiskt eller inte. Då denna studies syfte är att ta reda på hur stor andel 

av de före detta journaliststudenterna från Södertörns högskola som gått över till att arbeta 

men andra kommunikationsyrken kan detta orsaka problem. Respondenter har känt sig osäkra 

gällande ifall de klassar sig själva som journalister eller kommunikatörer. Många utav dessa 

respondenter anser sig arbeta med journalistiska arbetsuppgifter för bland annat myndigheter 

eller företag och därmed klassar sig själva som journalister. 

 

Därför har vi beslutat att skillnaden mellan journalistik och kommunikation är i vems intresse 

man utför sina arbetsuppgifter, i samhällets tjänst eller för ett företags eller organisations 

vinning samt baserat på hur självständig produktionen av innehållet är. Respondenterna har 

själva valt vilken del av enkäten de ska besvara, men i vår analys av resultatet har vi efter 

definitionerna avgjort vem som är journalist eller kommunikatör beroende på deras titlar, 

arbetsuppgifter samt arbetsgivare.  

5.4 Studiens urval och population 

Populationen är den grupp som studien vill säga något om och det register där populationen 

finns tillgänglig är urvalsramen (Johansson 2010, sida 89). Gunnar Nygren, professor på 
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Södertörns högskola, tilldelade klasslistor över de journaliststudenterna som var registrerade 

på sista terminen av någon utav de tre journalistikutbildningarna 2009 och 2012 på  

Södertörns högskola. Dessa listor är förteckningar över studiens population och utgör studiens 

urvalsram. Listorna består av personens fullständiga för- och efternamn, adress samt 

telefonnummer. En del av journaliststudenterna har deltagit i tidigare års undersökningar. 

 

Urvalsramen var från början bristfällig då 62 av 191 telefonnummer, motsvarande 32 procent 

av alla nummer, inte var korrekta i listan vi blev tilldelade. Faktorer som flytt, byte av 

telefonnummer eller bortgång kan vara orsaker till det. De första dagarna av arbetet med 

denna studie spenderades genom att försöka söka fram de korrekta telefonnumren genom 

Hitta.se, Eniro.se och Ratsit.se. Efter sökningen saknades det telefonnummer till 25 personer, 

motsvarande 13 procent av alla nummer, som vi inte kunde hitta på någon av de ovan nämnda 

söksidorna. Dessa personer fick vi därmed inte kontakt med.  

 

Nettourvalet är den grupp som svarsfrekvensen baseras på i denna studie (Johansson 2010, 

sida 94-95). En svarsfrekvens som ligger mellan 70 till 80 procent anses som normalt i en 

frågeundersökning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, sida 234). 

Svarsfrekvensen från tidigare års studier har legat mellan 68-77 procent. 

5.5 Metodtillämpning  

Studiens tillvägagångssätt av telefonintervjuer var redan förbestämt då denna studie bygger 

vidare på tidigare studier med samma enkät. Bortsett från det är telefonintervjuer att föredra 

för just denna typ av studie med tanke på det stora urvalet. Skillnaden mellan postenkäter och 

telefonenkäter är att genom samtal finns möjligheten att kunna kontrollera att responderarna 

uppfattat frågan korrekt. En annan positiv sak med telefonintervjuer är att respondenterna får 

möjlighet att ställa frågor ifall det är något de undrar över. Att samtala med en annan 

människa ökar även chanserna att respondenterna svarar seriöst på de frågor som ställs. 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, sida 235) 

 

Telefonintervjuer tar dock tid för både för de som intervjuar men även från respondenterna.  

För bästa resultat ska man försöka nå en respondent genom att ringa åtta till tio gånger vid 

olika tidpunkter innan man ger upp. Det går inte att ringa en person vid ett tillfälle. 

(Johansson 2010, sida 102) Vi ringde till de personer vars telefonnummer vi hade och som var 

korrekta tio gånger innan vi slutade.  
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Inför varje intervju presenterade vi först oss själva och sedan högskolans alumnundersökning. 

De före detta journaliststudenterna fick en kort redogörelse gällande syftet med 

undersökningen, om enkäten och ungefär hur lång tid det skulle ta. Under telefonintervjuerna 

gav respondenterna ett intryck av att de uppfattat frågeundersökningen som seriös och hade 

inga svårigheter att ta sig igenom enkäten. På så sätt visade de förtroende i intervjusituationen 

samt ett personligt intresse att både delta och också bidra till studien. (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud 2012, sida 257) Varje intervju tog mellan fem till tio minuter. 

5.6 Metodens reliabilitet och validitet  

Reliabilitet är ett mått på hur pass tillförlitligt ett tillvägagångssätt är då det ska ge samma 

resultat vid olika tillfällen men under annars övriga lika omständigheter (Bell 2006, sida 117). 

Med andra ord ska andra forskare kunna utföra samma studie med samma syfte och metod 

och komma fram till samma resultat. Reliabiliteten med denna studies val av metod är hög 

med tanke på att de tidigare studierna, som använt samma enkät, resulterat i mer eller mindre 

liknande resultat.  

 

Att mäta ifall en variabel mäter eller beskriver det man vill mäta eller beskriva i sin studie 

kallas för validitet, eller giltighet (Bell 2006, sida 117). Då denna studie genomfördes genom 

telefonintervjuer så finns det en risk att respondenter anpassar sina svar till det som kan anses 

vara mest önskvärt när man talar med en annan människa i jämförelse med att skriva på egen 

hand (Johansson 2010, sida 97). Men validiteten blir även god genom telefonintervjuer 

eftersom risken för systematiska fel, så som oklarheter kring frågorna kan lösas på en gång, 

minskar. Under telefonintervjuerna har ett oberoende förhållningsätt eftersträvats för att inte 

påverka respondenterna i hur de svarar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, 

sida 235).  

5.7 Studiens bortfall och bortfallsanalys 

Frågeundersökningar, som denna studie utgår ifrån, löper störst risk för bortfall (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, sida 239). I denna studie finns två olika sorters 

bortfall, internt och externt bortfall. De journaliststudenterna som av olika anledningar inte 

deltog i frågeundersökningen kallas för det externa bortfallet.  Dessa är de personer som 

uppgav att de inte ville delta i undersökningen, inte svarat i telefon efter att vi ringt vid tio 

olika tillfällen eller de personer vars korrekta telefonnummer vi inte lyckades få fram. Det 
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interna bortfallet är de journaliststudenterna som inte besvarat alla frågor eller inte förstått en 

fråga. Ofta handlar det om frågor som upplevs svåra eller komplicerade eller är för personliga 

att svara på. Exempelvis frågan gällande de före detta journaliststudentens nuvarande 

månadslön. (Johansson 2010, sida 94-95) 

 

Då studiens population var 191 för detta journaliststudenter och 124 stycken deltog ger det 

studien ett extern bortfall på 35 procent. Utav de 67 personerna som inte deltog i studien var 

det fem stycken vi fick tag i men som uppgav att de inte ville delta. Resterande 62 stycken 

fick vi inte tag i. Utav de 124 respondenter var det tre stycken som missuppfattat eller inte 

ville svara på frågorna gällande den nuvarande månadslönen och hur pass nöjda de var med 

den. Dessa tre personer ger studien ett internt bortfall på 2,4 procent i just de två frågor som 

rör respondenternas inkomst.  

5.8 Databearbetningen  

För att sammanställa alla enkätsvar och få fram data som denna studie kan presentera har 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics använts. Med hjälp av den befintliga databasen i 

programmet samt frågorna från tidigare års undersökningar vid Södertörns högskola har vi 

konstruerat en kodbok där varje fråga och svarsalternativ tilldelades en siffra. Även våra egna 

frågor som lades till i årets enkätundersökning har matats in i programmet och tilldelats en 

kod. Kodboken har på så vis underlättat processen av inmatningen av enkätsvaren.  När alla 

enkätsvar kodats in i databasen plockades de mest relevanta siffrorna ut ur databasen i form 

av frekvens- samt korstabeller. Med stöd från sifferhanteringsprogrammet Excel har siffrorna 

bearbetats och tagit from i from av tabeller och figurer som redovisar enkätundersökningens 

resultat. 

6. Resultat  
Nedan finns resultatet illustrerat. Det finns jämförelser mellan årets undersökning och tidigare 

års undersökningar, gjorda utifrån den databas som vi har fått ta del av via Gunnar Nygren. 

Under varje resultat finns beskrivande texter som förklarar vad det är figuren eller tabellen 

visar. 

En del data bygger på skalfrågor ur årets enkätundersökning med skalvärdena 1-5, där 1 på 

skalan alltid är det lägst rankade alternativet. 
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6.1 Etablering på den journalistiska arbetsmarknaden  

 
Figur 1: Andelen före detta journaliststudenter som i dag arbetar med journalistik.  

 

Tabell 1: Sambandet mellan anställningsform och programinriktning baserat på årets 

undersökning.   

Program Fast 
anställd 

Vikarie/ 
inhoppare 

Projekt-
anställd 

Praktik- 
plats Frilans Bemannings-

företag Total 

JMM 45 % 18 % 9 % 2 % 21 % 5 % n = 56 
JMS 31 % 31 % 6 % 0 % 25 % 6 % n = 16 
JMOM 0 % 50 % 0 % 0 % 50 % 0 % n = 2 
JAK 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % n = 0 

 

Tabell 2: Sambandet mellan anställningsform och programinriktning baserat på samtliga 

undersökningsår.  

Program Fast 
anställd 

Vikarie/ 
inhoppare 

Projekt-
anställd 

Praktik-
plats Frilans Bemannings-

företag 
Annan 

anställning Total 

JMM 43 % 21 % 13 % 1 % 19 % 2 % 2 % n = 400 
JMS 35 % 24 % 13 % 1 % 25 % 1 % 1 % n = 84 
JMOM 32 % 19 % 8 % 5 % 30 % 0 % 5 % n = 37 
JAK 13 % 29 % 8 % 0 % 50 % 0 % 0 % n = 24 
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Deltid	  50	  %	  eller	  
mindre	  
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n = 124 
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6.2 De före detta studenterna som inte arbetar med journalistik  

 
Figur 2: Andelen före detta journaliststudenter som inte arbetar med journalistik i dag.  

 

13 procent (16 av de 124 stycken respondenterna i årets undersökning) av studenterna är i dag 

yrkesverksamma kommunikatörer och faller under kategorin ”Har annat arbete”. 

 
Figur 3: De yrkesverksamma kommunikatörernas anställningsform baserat på årets 

undersökning.  
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Tabell 3: Andelen före detta journaliststudenter som har annan typ av arbete i dag och arbetar 

med kommunikation.  

 Undersökningsår Heltid Deltid mer än 50 % Deltid mindre än 50 % Inte alls  Total 

2009 37 % 6 % 10 % 48 % n = 52 
2010 20 % 0 % 0 % 80 % n = 46 
2011 22 % 6 % 2 % 70 % n = 63 
2012 27 % 2 % 10 % 62 % n = 60 
2013 34 % 2 % 4 % 60 % n = 47 
2014 55 % 0 % 0 % 45 % n = 29 

 

 
Figur 4: Anledningen till varför de före detta journaliststudenterna från årets undersökning 

inte arbetar med journalistik i dag. 

6.3  Svårdefinierade företagstyper  

 

Tabell 4: Typ av arbetsgivare för de yrkesverksamma journalisterna. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Nyhetstidningar 29 16 20 15 13 16 
Tidsskrifter och förlag 18 10 13 9 9 8 
TV- och radiokanaler 11 14 14 23 25 20 
Företag, myndigheter och organisationer 19 17 9 16 10 5 
Underleverantörer 14 28 35 22 22 22 
Övrigt 2 4 6 11 1 3 
Total n = 93 n = 89 n = 97 n = 96 n = 80 n = 74 
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”Företag, myndigheter och organisationer” består av producenter av företags-, personal-, 

kund- och organisationstidningar, kommunikation inom kommuner, landsting och statliga 

myndigheter samt PR- och informationsföretag. ”Underleverantörer” innebär 

produktionsbolag, nyhetsbyråer, bemanningsföretag och frilansare. 

 

Tabell 5: Jämförelse av andelen yrkesverksamma journalister från samtliga år som arbetar för 

svårdefinierade arbetsgivare (”Företag, myndigheter och organisationer” samt 

”Underleverantörer”). 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
35 % 50 % 45 % 40 % 40 % 36 % 
n = 93 n = 89 n = 97 n = 96 n = 80 n = 74 

 

36 procent av de ur årets undersökning som angav sig för att arbeta journalistsikt arbetar för 

företag där graden av journalistik självständighet varierar. 

6.4 Attityden gentemot de två branscherna  

	  
Tabell 6: Medellönen för journalister respektive kommunikatörer. 

 Journalister Kommunikatörer 
Medellön 28 479 kr 29 331 kr 

 

Lönerna är baserad på svar från 71 av 74 stycken yrkesverksamma journalister och samtliga 

16 stycken kommunikatörer.  

 

Tabell 7: Genomsnittlig jämförelse baserad på en skala 1-5 av journalisternas och 

kommunikatörernas attityder gentemot den egna branschen.  

 Journalister Kommunikatörer 
Hur nöjd är du med din lön? 3,6 3,5 
Hur nöjd är du med ditt arbete? 4,2 4,1 
Hur ser du på möjligheten att vara kreativ i ditt arbete? 4 3,9 

 

Det genomsnittliga värdet i frågan hur de yrkesverksamma journalisterna placerade sig själva 

på en skala 1-5 utifrån deras egna möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden fick 

medelvärdet 3,2. Samtliga av de 16 stycken yrkesverksamma kommunikatörerna samt de 74 

stycken yrkesverksamma journalisterna besvarade frågorna, med undantag för 3 av 74 stycken 

yrkesverksamma journalister som valde att inte besvara frågan gällande deras inkomst. 
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Tabell 8: De yrkesverksamma journalisternas inställning till kommunikationsbranschen.   

 Ja Nej Total 
Har arbetat med annat kommunikationsyrke 15 % 85 % n = 74 
Kan tänka sig att arbeta med annat kommunikationsyrke 70 % 30 % n = 74 

7. Analys 
Syftet med denna studie var att kartlägga journaliststudenters etablering på arbetsmarknaden, 

med fokus på hur många som väljer att arbeta med andra kommunikationsyrken. På dagens 

mediemarknad kan det vara oklart vem som är journalist och vem som är kommunikatör.  

7.1 Journaliststudenternas etablering på arbetsmarknaden  

45 procent av de yrkesverksamma journalisterna som läste inriktningen JMM hade en fast 

anställning och hade i störst utsträckning klarat sig bättre i etableringen på arbetsmarknaden 

än de andra (se tabell 1). Dessa utgör 25 av samtliga 74 stycken, motsvarande 34 procent av 

alla de yrkesverksamma journalister som deltog i årets undersökning. Motsvarande siffra för 

samtliga studenter från undersökningens start 2009 visar att 43 procent av JMM-studenterna 

har en fast anställning efter de avslutade studierna på Södertörns högskola. Det motsvarar 216 

av 545 stycken studenter som då undersökningarna genomfördes arbetade som journalister. 

(se tabell 2) 

	  

Resultatet visar att JMM-studenternas etablering på den journalistiska arbetsmarknaden går 

bra. Runt 40 procent har en fast anställning efter de avslutade studierna. Den tekniska 

utvecklingen på mediemarknaden leder till konvergens, vilket har lett till stor utbredning och 

nya jobb inom vissa delar av mediebranschen. Däremot har det också inneburit kraftiga 

nedskärningar inom andra delar av mediebranschen. Då utveckling går snabbt leder det till ett 

ökat krav på multikompetens bland journalisterna. (Deuze 2007, sida 56) 

 

JMM står för Journalistik och multimedia. På dagens arbetsmarknad finns det ett krav på 

multikompetens bland journalister, vilket skapar förutsättningar för de studenter som väljer att 

läsa inriktningen JMM. Journalisterna på dagens arbetsmarknad förväntas kunna producera 

material som är anpassat för att publiceras på ett flertal publiceringsplattformar (Djerf-Pierre 

& Wiik 2012, sida 195). De förväntas även kunna genomföra hela arbetsprocessen från 

insamlingen av materialet, bearbetningen och sedan publiceringen av den färdiga produkten 

(Nygren 2010, sida 17). 
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7.2 Journaliststudenternas etablering inom kommunikationsbranschen  

13 procent av de före detta journaliststudenterna som deltog i årets undersökning arbetar i dag 

inom kommunikationsbranschen. Det motsvarar 16 av de 124 stycken studenter som deltog. 

(se figur 2) Resultatet från samtliga undersökningsår landar på 38 procent, vilket motsvarar 

113 av de 297 stycken före detta studenter som vid den tidpunkt då undersökningen 

genomfördes inte arbetade som journalister. (se tabell 3) 

 

Årets undersökning visade att 36 procent av de 74 stycken yrkesverksamma journalisterna 

som deltog arbetar för företag vars självständighet i produktionen av innehåll kan variera. 

(Nygren 2012, sida 27, 29) Dessa företag arbetar alltså inte alltid med samhällets bästa i 

åtanke, vilket är definitionen av den journalistiska yrkesrollens syfte. Journalisten ska ständigt 

sträva efter ett mer demokratiskt samhälle i sin spegling av omvärlden. (Nord & Strömbäck 

2012, sida 16-17) Resultatet från samtliga undersökningar med start 2009 landar på 41 

procent. Det rör sig om 219 av 529 stycken före detta journaliststudenter som vid 

undersökningens tidpunkt arbetade som journalister. (se tabell 4 och 5)  

 

Även det faktum att det är svårt att definiera vilken typ av ändamål vissa företag har på 

dagens mediemarknad, visar att det är en oklar bransch bestående av gråzoner. Med detta 

syftar vi till kategorierna ”Företag, myndighet och organisation” samt ”Underleverantör”, där 

självständigheten i produktionen av innehåll som sker via företagstyperna kan ha både 

journalistiskt bakomliggande tankar där allmänhetens bästa sätts först (Nord & Strömbäck 

2012, sida 16-17) så väl som syften bakom kommunikationen med fokus på någon eller 

någots vinning (Falkheimer 2012, sida 162). 

 

Yrken som tidigare varit tydligt åtskilda saknar i dag en klar gräns (Deuze 2007, sida 56). Den 

tekniska utvecklingen och tillgången till sociala medier bidrar till att gränsen mellan 

journalisten och kommunikatören suddats ut. Kommunikatörerna blir inte längre helt 

beroende av journalisterna för att nå ut med sitt material och blir på så sätt en allt mer vanlig 

syn på mediemarknaden. 

 

24 procent (12 av 50 stycken) av de före detta journaliststudenterna som deltog i årets 

undersökning angav att de inte vill arbeta som journalister. 32 procent (16 av 50 stycken) av 

de före detta journaliststudenterna som inte arbetar som journalister i dag får inte 

journalistjobb. (se figur 4) 
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I dag utbildas det för många journalister i Sverige varje år i förhållande till antalet jobb som 

finns i landet. Varje år examineras cirka 1 200 stycken journaliststudenter i Sverige uppger 

Arbetsförmedlingen. Samtidigt uppger de att det finns cirka 400 stycken jobb totalt inom 

journalistbranschen i dag. (Jacobson 2014) Tillgången på arbetskraft blir betydligt större än 

efterfrågan på den journalistiska arbetsmarknaden, vilket leder till att lönerna sjunker. Vilket i 

sin tur leder till att yrkesverksamma personer söker sig till andra branscher i hopp om jobb 

med bättre lön. (Hubbard & O’Brien 2010, sida 528) 

7.3.1 Journaliststudenternas attityder gentemot mediemarknaden  

I årets studie undersöktes de yrkesverksamma journalisternas attityd gentemot 

kommunikationsbranschen som potentiell arbetsgivare.  De yrkesverksamma journalisterna 

tillfrågades om de sedan de avslutade studierna på Södertörns högskola hade ägnat sig åt 

andra typer av kommunikationsyrken som exempelvis informatör, PR-konsult, pressekreterare 

eller marknadsförare. 15 procent av de 74 stycken yrkesverksamma journalisterna svarade ja 

på frågan och hela 70 procent angav att de i framtiden skulle kunna tänka sig att göra det. (se 

tabell 8) 

 

Frågorna gällande trivsel med arbetet, möjligheten att vara kreativ och inställningen till 

månadslönen gav inget utmärkande resultat. De före detta journaliststudenterna som i dag är 

yrkesverksamma inom journalistik- och kommunikationsbranschen är förhåller sig likadant 

till dessa frågor. Skillnaderna är marginella och rör sig om 0,1 procentenheter. Generellt är de 

nöjda med sin situation. (se tabell 7) 

8. Avslutande diskussion 
Problematiken som hela tiden växer inom olika medieprofessioner i dag innefattar att nya 

gränser dras och gamla suddas ut och de som arbetar med media tvingas fatta tuffa beslut 

gällande sitt jobb. Gränser mellan kommersiella intressen och kreativitet, mellan att 

samarbeta och att arbeta ensam samt gränser mellan säkerhet och oberoende är några exempel 

som påverkar förändringen inom medieprofessioner.  

8.1 Båda yrkena trivs med sin arbetssituation 

När vi påbörjade uppsatsarbetet väntade vi oss ett resultat med betydligt sämre siffror vad 

gäller de yrkesverksamma journalisternas attityd gentemot arbetsmarknaden. Vi väntade oss 

att vi skulle se en skillnad mellan journalisternas och kommunikatörernas syn på sin egen 
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bransch. Då vår egen uppfattning innan uppsatsens start var att kommunikationsbranschen 

skulle upplevas som säkrare, ha bättre arbetsvillkor och löner samt att möjligheten att vara 

kreativ i arbetet skulle vara större.  

 

På grund av hur den journalistiska marknaden ser ut i dag tvingas många journalister att bland 

annat frilansa eller arbeta genom bemanningsföretag. På så sätt kommer de i kontakt med 

både journalistjobb och kommunikationsjobb. (Falkheimer 2012, sida 167-168) I och med att 

högskolorna examinerar fler journaliststudenter än vad det finns arbeten tvingas de före detta 

studenterna att göra sig tillgängliga på andra arbetsmarknader än den journalistiska. Eller så 

får de verksamma journalisterna som fått anställningar nöja sig med allt mindre. (Hubbard & 

O’Brien 2010, sida 528)  

 

Undersökningen visade att 32 procent av de före detta journaliststudenterna som inte arbetade 

med journalistik gör det för att de inte får några journalistiska jobb.  24 procent angav att de 

inte vill arbeta som journalister. (se figur 4) Resultatet besvarar därmed frågan varför vissa av 

de före detta journaliststudenterna som deltog i årets undersökning inte arbetar som 

journalister.  

 

Det är knappt någon skillnad alls mellan hur de yrkesverksamma journalisterna samt 

kommunikatörerna ställer sig till respektive bransch. Respondenternas trivsel gällande det 

arbete de utför, samt möjligheten att vara kreativ i sitt arbete gav likartade resultat.  

 

Medelmånadslönen för den yrkesverksamma journalisten landade på 28 393 kr per månad 

innan skatt, beräknat på de 71 av 74 stycken yrkesverksamma journalister som valde att 

besvara frågan. Kommunikatörernas nuvarande månadslön gav ett medelvärde på 29 635 kr 

per månad innan skatt. (se tabell 6) Värt att ha i åtanke i denna jämförelse är det faktum att de 

yrkesverksamma kommunikatörerna endast är 16 stycken i förhållande till de 71 stycken 

yrkesverksamma journalister som valde att besvara frågorna om deras nuvarande inkomst. 

Även den här gången är skillnaderna marginella och vi anser inte att vi kan utläsa något annat 

ur resultatet än att lönesituationen generellt bland de yrkesverksamma respondenterna är 

ungefär likvärdig. 

 

Globaliseringen av den journalistiska arbetsmarknaden har lett till en situation med en 

smalare ekonomi och som följd färre jobb samt sämre arbetsvillkor. Den avsmalnade 
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ekonomin leder till sämre löner. (Falkheimer 2012, sida 167-168) Samspelet och utvecklingen 

mellan journalistiken och det kommersiella intresset på mediemarknaden har förändrat 

arbetsvillkoren på den journalistiska arbetsmarknaden. Enligt Mark Deuze slits journalister i 

allt större utsträckning mellan att arbeta efter marknadslogiken och den traditionella 

medielogiken. Det leder till en ökad press på att skriva vad som säljer och känslan av ett krav 

hos journalisterna att skapa en intressant och självständig produkt (Deuze 2007, sida 98). 

 

Just detta väntade vi oss att se i undersökningen. Vi trodde att de yrkesverksamma 

kommunikatörerna skulle ha en högre inkomst, vara nöjdare med månadslönen än de 

yrkesverksamma journalisterna, trivas bättre i sitt arbete och anse sig ha större möjligheter att 

vara kreativa på arbetsmarknaden. 

 

Trots att jämförelsen av skalfrågorna inte gav ett tydligt resultat kan vi se att det finns likheter 

med det litteraturen säger i anledningarna bakom varför 50 av 124 stycken respondenter, 

motsvarande 40 procent av årets respondenter, inte arbetar på den journalistiska 

arbetsmarknaden (se figur 4). Att de före detta journaliststudenterna, med fokus på de som 

gick inriktningen JMM, klarar sig bra på den rådande arbetsmarknaden och därför även verkar 

trivas kan grunda sig i att kvalitén på utbildningen vid Södertörns högskola når upp till en 

nivå som tacklar problemet. 

 

Med detta i åtanke är det intressant att 70 procent av de yrkesverksamma journalisterna kan 

tänka sig att arbeta inom kommunikationsbranschen i framtiden. (se tabell 8) 

8.2  Journalistikens de-professionalisering – kommunikatörens bästa vän 

Intrånget av kommunikatörer på den journalistiska arbetsmarknaden och dess inflytande över 

nyhetsflödet ökar och blir allt tydligare. Men varför är det så? Inte bara globaliseringen och 

utvecklingen av tekniken ligger bakom det hela utan även journalisterna själva bär skuld. 

Anledning till att det blir svårt att avgöra vem som arbetar som journalist eller kommunikatör 

beror på de-professionaliseringen av det journalistiska yrket.  

 

Genom fenomenet, de-professionalisering, försvagas yrkesrollen och därigenom också 

definitionen av vem som är journalist (Nygren 2010, sida 8-9) Störst påverkan på problemet 

har globaliseringen och följderna av den tekniska utvecklingen. Uppkomsten av sociala 

medier har skapat en ny plattform för kommunikationsbranschen att verka igenom, vilket ökar 
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journalisternas intresse att bibehålla en relation till branschen och på så vis kontrollera den 

information som når ut i nyhetsflödet.  

 

Det öppna rummets storlek har exploderat under 2000-talet och intrånget av sociala medier 

har bidragit till att journalisternas kunskapsmonopol och autonomi har försvagats. När 

journalisterna inte längre besitter makten över ordet de-professionaliseras yrket och förlorar 

delvis sin tyngd (Nygren 2010, sida 8-9, 13). Kommunikatörer har via de sociala medierna en 

ny kanal som skapar möjlig kontakt med omvärlden, vilket leder till att journalisterna inte är 

ensamma om vad som förmedlas och på så sätt påverkar den. 

 

Allt detta har skapat ett tvunget förhållande mellan journalister och kommunikatörer, där 

journalister tvingas publicera färdigpaketerat material för att stimulera kravet på 

tidseffektivitet och kostnadseffektivitet (Djerf-Pierre & Wiik 2012, sida 195). Journalister 

bildar relationer med kommunikatörer i hopp om att kontrollera informationen som når 

nyhetsflödet. De två branscherna är beroende av varandra som följd av den svåra 

gemensamma arbetsmarknaden. Vem som håller makten, journalisten eller kommunikatören, 

kan härigenom bli svår att avgöra. (Falkheimer 2012, sida 157-158, 159)  

 

Journalistyrket förlorar allmänhetens förtroende då kommunikatörsyrkena med fokus på PR 

och lobbying ofta har dåligt rykte (Larsson 2011, sida 318). Så klart är det inte endast PR-

konsulter och lobbyister som bildar relationer med journalister, utan även kommunikatörer på 

statliga myndigheter och ideella organisationer. Däremot det är sällan dessa vi tänker på när 

vi hör ordet kommunikatör, vilket får oss att tro att det påverkar bilden av yrket och därför 

även förtroendet för journalisterna. När allmänhetens förtroende för journalistkåren försvagas, 

förlorar yrket status och de-professionaliseringen ökar. (Nygren 2010, sida 13) 

 

Genom de-professionaliseringen av det journalistiska yrket försvagas yrkesrollen och 

därigenom också definitionen av vem som är journalist (Nygren 2010, sida 8-9). Vem som 

helst kan egentligen vara yrkesverksam journalist i dag. Det finns inget krav på utbildning. 

Det finns heller inget krav på ett medlemskap i Svenska Journalistförbundet. Däremot är det 

strävan efter just detta, att vilja lyfta yrket och anstränga sig för sin yrkesroll, som ger 

journalistyrket status och ökar förtroendet från publiken. När dessa aspekter försvagas är det 

lättare för kommunikationsbranschen att ta sig in på den journalistiska arbetsmarknaden. Då 

det inte längre går att urskilja vem som är journalist eller kommunikatör.  
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Ytterst intressant i årets undersökning är andelen yrkesverksamma journalister som arbetar för 

företag där produktionen av innehåll kan ha olika grader av journalistisk självständighet. 

Dessa utgör 36 procent av de yrkesverksamma journalisterna som i själva verket per 

definition egentligen kan vara kommunikatörer. Tillsammans med de 13 procent av 

respondenterna som angav sig för att vara yrkesverksamma kommunikatörer ger det en 

procentsats på 49 procent. Det motsvarar nästan hälften av de före detta journaliststudenterna 

som i dag arbetar som eller potentiellt arbetar som kommunikatörer. Att respondenterna själva 

inte är fullt säkra på vilken yrkesroll de har styrker följderna av de-professionaliseringen. (se 

tabell 4 och 5) 

8.3 Undersökningen  

Att undersökningen är anonym gör att det inte går att dra några slutsatser gällande den exakta 

utvecklingen av de före detta journaliststudenternas etablering på arbetsmarknaden. Det går 

exempelvis inte att se ifall en viss respondent bytt yrke två respektive fem år efter sina 

avslutade studier. Denna möjlighet hade varit intressant och gett mer tyngd i resultaten. Det 

hade varit spännande att se vilka som arbetade journalistiskt vid ett undersökningstillfälle och 

sedan har gått över till ett kommunikationsyrke vid ett senare undersökningstillfälle. Samt ta 

reda på den bakomliggande anledningen till yrkesbytet.  

 

Denna studies svarsfrekvens låg under det normala, vilket bör ligga mellan 70–80 procent. Att 

svarsfrekvensen endast nådde 65 procent kan ha att göra med en skillnad i medieanvändning 

hos respondenterna. I dagens samhälle där människor är stressade och hela tiden uppkopplade 

vill de kunna reglera sin kommunikation med andra människor. Därmed är telefonsamtal 

kanske inte det bästa sättet att få kontakt med någon längre. Till nästa studie borde man 

kanske kontakta de före detta studenterna på fler än ett sätt för att öka chanserna till att få en 

högre svarsfrekvens.  

 

En annan förbättring till nästa studie skulle vara att inte endast genomföra en 

frågeundersökning via telefon utan att även genomföra kvalitativa intervjuer. Att på så sätt 

kunna gå mer in på djupet gällande de före detta journaliststudenternas tankar och reflektioner 

de har inom ämnet. 
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8. 5 Förslag till framtida forskning  

Det hade varit intressant att utföra flera studier med journaliststudenter från olika universitet 

och högskolor. Och därmed kunna se en skillnad i etablering på arbetsmarknaden i 

förhållande till lärosätet samt kvalité på utbildningen. Hade det varit en skillnad i antalet som 

söker sig till kommunikationsbranschen? 

 

Att blanda kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder hade gett en bredare 

underlagsram att utgå ifrån vid analysen och på så sätt gett ett mer nyanserat svar. 

 

En uppföljning av specifika studenter hade varit intressant för att se hur deras individuella 

utveckling tar form på den rådande mediearbetsmarknaden. 

 

Ett tips till studenter som väljer att utföra liknande studie med hjälp av Gunnar Nygrens 

ursprungliga enkät är att kontakta tidigare års uppsatsskrivare.  
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10. Bilagor och figurer 

10.1 Enkäten  
SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 
Alumniundersökning journalistik november 2014 
Från löpnummer 740 
 
1. Löpnummer (från 740) _________ 
 
2. Födelseår ________ 
 
3. Kön  MAN KVINNA 
 
4. När läste du din sista termin: 
 

Vt/Ht 2009 
Vt/Ht 2012 

 
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/ Historia  
Miljövetenskap 
Biologi  
Molekylärbiologi  
Kemi  
Geografi 
Statsvetenskap 
Sociologi  
Nationalekonomi  
 
8. I vilken omfattning ägnar du dig åt journalistiskt arbete idag? 
 
- Heltid 
- Deltid mer än 50 % 
- Deltid mindre än 50% 
- Inte alls 
 
9. 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 
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10. Är du medlem i Journalistförbundet?  
 
- Ja 
- Nej 
 
11. Vad tycker du om ditt utbildningsprogram nu 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 
 
12. 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 ARBETAR SOM JOURNALISTER IDAG 
 
13. Vilken är din nuvarande anställningsform? (hösten 2014) 
 
- Fast anställd 
- Vikarie/inhoppare 
- Projektanställd 
- Praktikplats 
- Frilans 
- Bemanningsföretag 
- Annan anställningsform 
 
14. Vilken typ av arbetsplats arbetar du på? 
 
- Radio 
- TV 
- Dagspress 
- Fack/populärpress 
- Interna medier (myndighet, företag, organisation) 
- Produktionsbolag/nyhetsbyrå/bildbyrå 
- Annat ___________ 
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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 
- Annat, ________ 
 
17. Vilken är din arbetsgivare? ___________ 
 
18. Vilken är din nuvarande månadslön (innan skatt)? ________ kr/månad 
 
19. Hur pass nöjd är du med din lön? 
 
Dålig 1----2-----3----4----5 Bra 
 
20. Hur trivs du med ditt arbete? 
 
Dålig 1----2-----3----4----5 Bra 
 
21. Hur ser du på möjligheten att vara kreativ i ditt arbete? 
 
Liten möjlighet 1-----2----3----4----5 Stor möjlighet 
 
22. På vilken ort arbetar du huvudsakligen?  
 
- Stockholm 
- Göteborg 
- Malmö 
- Annan ort i Götaland 
- Annan ort i Svealand 
- Annan ort i Norrland 
- Utomlands 
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23. 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 
 
24. Har du någon tidigare erfarenheter av din nuvarande arbetsplats? 
 
- Ja, via frilans 
- Ja, praktik 
- Ja, tidigare anställning 
- Nej 
 
25. Hur ser du på dina möjligheter på den journalistiska arbetsmarknaden? 
 
Mycket dåliga 1------2------3------4------5 Mycket goda 
 
26. Har du arbetat inom andra kommunikationsyrken så som informatör, PR-konsult, 
pressekreterare, marknadsförare eller liknande efter examen på Södertörns högskola? 
 
- Ja  
- Nej 
 
27. Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom andra kommunikationsyrken så som informatör, 
PR-konsult, pressekreterare, marknadsförare eller liknande i framtiden?  
 
- Ja  
- Nej 
 
FÖR DEM SOM INTE ARBETAR SOM JOURNALISTER 
 
28. Varför arbetar du inte som journalist idag?  
 
- Har en annan typ av arbete 
- Är tjänstledig 
- Är barnledig 
- Studerar 
- Är sjukskriven 
- Är arbetslös 
- Annat, ______ 
 
29. Arbetar du eller har du anställning som (om svar ”annat” hoppa till fråga 43):  
 
- Informatör, offentlig sektor 
- Informatör, privat sektor 
- Informatör, förening/organisation/stiftelse 
- Informatör för ideell förening/organisation/stiftelse 
- PR-konsult  
- Pressekreterare  
- Marknadsförare  
- Annat kommunikationsyrke ___________ (koda egen variabel) 
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30. Om ja, i vilken mån?  
 
- Heltid 
- Deltid mer än 50% 
- Deltid mindre än 50% 
- Inte alls 
 
31. Vilken är din nuvarande anställningsform?  
 
- Fast anställd 
- Vikarie/inhoppare 
- Projektanställd 
- Praktikplats 
- Frilans 
- Bemanningsföretag 
- Annan anställningsform 
32. Vilken är din arbetsgivare? ___________ 
 
33. På vilken ort arbetar du huvudsakligen? 
 
- Stockholm 
- Göteborg 
- Malmö 
- Annan ort i Götaland 
- Annan ort i Svealand 
- Annan ort i Norrland 
- Utomlands 
 
34. Vilken är din nuvarande månadslön (innan skatt)? ________ kr/månad 
 
35. Hur nöjd är du med din lön? 
 
Dålig 1----2-----3----4----5 Bra 
 
36. Hur trivs du med ditt arbete? 
 
Dålig 1----2-----3----4----5 Bra 
 
37. Hur ser du på möjligheten att vara kreativ i ditt arbete? 
 
Liten möjlighet 1-----2----3----4----5 Stor möjlighet 
 
38. Skulle du kunna tänka dig att arbeta som journalist i framtiden?  
 
- Ja  
- Nej  
 
39. Har du kompletterat med annan utbildning för att anpassa dig till branschen du arbetar i? 
 
- Ja  
- Nej  
 
40. Om ja vad? _________ 
 
41. Var ser du dig själv arbeta om fem år? _________ 
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42. Om du inte arbetar inom kommunikation, vad arbetar du med idag?  
 
 
 
43. 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, _________ 
 
44. Har du nytta av din journalistutbildning i ditt nuvarande arbete? 
 
- Ja, väldigt mycket 
- Ja, ganska mycket 
- Ja, lite 
- Nej, inte alls 
 
FÖR SAMTLIGA INTERVJUPERSONER 
 
45. Vill du att vi skickat ett mejl med resultatet av undersökningen? 
 
Ja, mejl: _______ 
Nej 
 
46. Vill du att Södertörn kontaktar dig för eventuella alumniträffar på högskolan? 
 
- Ja, mobilnummer eller e-post: __________ 
- Nej 
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