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Abstract 
 
The new journalists 
 
A qualitative investigation in how the journalism educations stand in 
comparison with the Swedish newspaper editorial offices 
 
The aim of this study is to investigate how the journalism educations stand in comparison to 
needs or demands at the Swedish newspaper editorial offices. The study will elucidate which 
main topics the educations focus on, what they teach to the students and how well updated 
they are in comparison to the editorial offices. 
 
The main objective of this essay is to contribute to progress and improvement of the 
journalism educations as well as to stimulate newspaper editorial offices to supply the 
journalism educators with feedback and constructive criticism. 
 
The method I used was qualitative interview. In total fifteen interviews with editorial 
managers, new employee journalists, students and directors of studies were performed.  
 
Analysis of the interview material reviewed that the journalism educations are not up to date 
in comparison to the needs at the editorial offices in some references. The greatest 
deficiencies confirmed photo journalism and online journalism. The educations in Lund and 
Gothenburg are also lacking in the area of new media and focus primarily on writing 
journalism. The analysis also shows that demands were much lower during education 
compared to those proposed by editorial offices. 
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Sammanfattning 
 
Under min journalistutbildning har jag hunnit fundera mycket på hur min roll som 
nyutexaminerad journalist och min attraktionskraft inom mediebranschen blir. Vad behöver 
en ny journalist ha packat sin journalistiska ryggsäck med under utbildningens gång och vilka 
kvaliteter måste hon ha för att överleva på en tidningsredaktion i framtidens mediesamhälle? 

I framtidens medier är mångsidig kompetens en av de viktigaste faktorerna. Förmågan att 
klara av alla slags journalistiska roller, att vara multikompetent som journalist, är något de 
flesta medieutbildningar lär ut idag. Frågan är bara hur mycket tid som läggs på att lära ut 
detta.  

 
Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur dagens journalistutbildningar står sig i 
förhållande till hur de svenska tidningsredaktionerna fungerar i dag. Genom kvalitativa 
intervjuer tog jag reda på vilka förväntningar som rådde inom arbetslivet respektive inom 
utbildningarna och vilka förväntningar som skiljde sig åt.  
 Uppsatsen ska tydliggöra vilka områden som utbildningarna lägger mest kraft på, vad de 
lär ut till studenterna och hur pass uppdaterade utbildningarna är jämfört med redaktionerna.  

Målet med uppsatsen är att den ska kunna bidra till utveckling och förbättring av dagens 
journalistutbildningar och att redaktionerna i sin tur ska stimuleras att ge utbildningarna 
respons och konstruktiv kritik.  

 
Metoden jag har använt mig av är kvalitativ intervju. Jag har totalt gjort femton intervjuer 
med redaktionschefer och nyanställda journalister på Göteborgs-Posten, Norrländska 
Socialdemokraten och Sydsvenskan samt med studenter och utbildningsledare på 
journalistutbildningarna vid Journalisthögskolan i Göteborg, institutionen för musik och 
medier i Piteå vid Luleå tekniska universitet och Lunds universitet i Lund. 

 
Det jag kom fram till i min analys av intervjumaterialet var att journalistutbildningarna inte är 
helt uppdaterade med redaktionerna på vissa punkter. De största bristerna finns inom 
bildjournalistik och webbjournalistik. Med tanke på hur länge webben varit en del av 
tidningsredaktionerna borde utbildningarna framför allt ha hunnit längre inom detta. På det 
stora hela hänger inte journalistutbildningarna i Lund och Göteborg med i utvecklingen med 
nya medier, på huvuddelen av dessa utbildningar fokuseras det fortfarande mest på skrivande 
journalistik. De som verkar mest missnöjda med detta är redaktionscheferna och studenterna, 
som en dag kommer att bli redaktionernas nya journalister.  
 Analysen visade även att kraven som ställdes på de blivande journalisterna var mycket 
lägre inom utbildningarna än inom redaktionerna. 
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1 Inledning 
Under snart fyra års journalistutbildning har jag hunnit fundera mycket på hur min roll som 

nyutexaminerad journalist och min attraktionskraft inom mediebranschen blir. Vad behöver 

en ny journalist ha packat sin journalistiska ryggsäck med under utbildningens gång? Vilka 

kvaliteter måste hon ha för att överleva på en tidningsredaktion i framtidens mediesamhälle? 

I framtidens medier är mångsidig kompetens en av de faktorer som kommer att värderas 

högt. Förmågan att klara av alla slags journalistiska roller, att vara multikompetent som 

journalist, är något de flesta medieutbildningar lär ut idag. Frågan är bara hur mycket tid som 

läggs på att lära ut detta. Handlar det om en eller två kurser eller genomsyrar det hela 

utbildningen? 

Multikompetens är för mig ett relativt nytt fenomen och kraven på att nya journalister ska 

vara multikompetenta hänger förmodligen ihop med framväxten av nya medier, det vill säga 

den nya kombinationen av traditionella medier och de förnyade arbetsvillkor och 

publiceringsmetoder som detta medför (www.ltu.se/mom, 2008). 

Nyutbildade journalister fungerar annorlunda i sin yrkesroll än de journalister som började 

arbeta för 20 år sedan. Ett område på en tidningsredaktion där man måste ha mångsidig 

kompetens för att över huvud taget kunna göra ett bra jobb är inom webbjournalistiken. Som 

journalist för webben måste du kunna skriva, lägga upp dina texter och helst fotografera för 

webbtidningen och gör du inslag för tidningens webb-tv krävs det att du kan agera tv-reporter, 

filma och redigera rörlig bild samt begriper dig på ny och föränderlig teknik. För vissa 

tidningar är det dessutom reportern som är programledare för webb-tv. Att ha multikompetens 

som ny journalist ökar definitivt chansen att få jobb eftersom du kan söka många fler jobb än 

om du bara är inriktad på att skriva. Du blir också mer flexibel och har inga begränsningar när 

du väl arbetar på en redaktion. 

På en tidningsredaktion är det bra med en blandning av människor och kompetenser. Alla 

journalister som arbetar på redaktionen måste inte vara multikomptenta men då kan det vara 

förmånligt att ha ett eget specialområde istället, en egen nisch. Detta är något jag tror är 

vanligast att journalisten utvecklar under tiden som hon arbetar på redaktionen. Men kanske 

går även nischning att lära sig till viss del under utbildningen. Fördelen jag ser med nischning 

är att journalisten lägger allt krut på att bara skriva, vilket förhoppningsvis leder till bättre 

texter. 

 

Något som också har kommit upp i tankarna är hur viktig ens utbildning är jämfört med vilka 

yrkeslivserfarenheter man har. Erfarenhet från mediebranschen och en förmåga att kunna 

http://www.ltu.se/mom
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skapa kontakter verkar ibland värderas högre än utbildning på redaktionerna. En ny journalist 

har mycket liten chans att få jobb idag om hon inte har erfarenhet från tidigare redaktioner, 

även om hon har tre eller fyra års utbildning bakom sig.  

Självklart är utbildning också vikigt, annars hade jag aldrig ens påbörjat denna studie som 

till största delen handlar om hur ett antal utvalda journalistutbildningar står sig i förhållande 

till dagens svenska tidningsredaktioner. Innan jag började läsa till journalist stod jag i valet 

kring vilken utbildning jag skulle välja. Skulle jag välja utifrån vilket innehåll som ingick i 

utbildningen och hur mycket studenterna fick lära sig, hur bra kontakt utbildningen hade med 

mediebranschen eller skulle jag välja utifrån hur känd utbildningen var? Alla delar kändes 

väldigt viktiga och i utbildningsplaner och broschyrer uppgav såklart alla utbildningar att de 

uppfyllde alla dessa förväntningar.  

 Utbildningen jag till slut valde var journalistutbildningen vid institutionen för musik och 

medier i Piteå (vid Luleå tekniska universitet). För mig var det en självklarhet att den skulle 

ingå som en av utbildningarna i uppsatsundersökningen. Men det medförde också krav på mig 

själv att kunna vara objektiv och ge en rättvis behandling av de olika utbildningarna, vilket 

jag också har haft största möjliga strävan att uppnå. 

 

I början av denna studie funderade jag över vilka förutfattade meningar jag hade om 

journalistutbildningar överlag: 

 Min känsla kring dagens journalistutbildningar är att journaliststudenterna å ena sidan 

är förberedda för arbetslivet, å andra sidan inte. Det finns många områden där jag tror att 

utbildningarna förbereder studenterna väl, men jag tror också att det finns en hel del 

brister i utbildningarna, vilket gör att studenterna inte kan allt de bör kunna vid 

utbildningens slut. Detta kan säkerligen skilja sig mellan de olika utbildningarna. Överlag 

tror jag att utbildningarna förbereder journalisterna väl i journalistiskt skrivande och i 

kritiska bedömningar av sina egna och andras texter. Jag tror även grävande journalistik 

är något som prioriteras att journalisterna ska lära sig. Samt att få testa på journalistik 

inom diverse olika medier som tidning, tv, radio och webb. Däremot tror jag inte att det 

läggs så mycket tid på varje medium och studenternas praktiska erfarenhet från skolan blir 

därför inte så omfattande.  

 Att arbeta som en del i en nyhetsredaktion, arbeta mot en tight deadline och under hög 

stress är något som eleverna antagligen får djupare kunskaper i under sin första praktik 

eller sitt första vikariat. Dock inte på skolan. Frågan är om det inte skulle vara en trygghet 

att få erfarenhet redan där. Ett annat område där jag tror att journaliststudenternas 
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kunskaper inte blir särskilt omfattande är mångsidigheten. För att få jobb som 

nyutexaminerad journalist är det nästintill ett krav att du ska ha en mångsidig kompetens. 

Även om journaliststudenterna får testa på olika medier tror jag att det är få utbildningar 

som lär dem tillräckligt inom varje område. Det fungerar mer som en rolig del i 

utbildningen att få testa på det mesta, inte alltid som en nödvändig del. Det som jag tror 

att utbildningarna bör förändra är att anpassa sig mer efter hur arbetslivet fungerar för de 

nya journalisterna. De måste få lära sig hantera allt som arbetslivet kräver av dem. Under 

utbildningen ska de inte bara ha testat på, utan vara professionella på allt det som en 

journalist ska kunna. Det kan vara allt från att skriva, göra bra intervjuer, veta hur man 

gör research, fotografera, redigera till att kunna bemöta människor på ett bra sätt, lära sig 

att lyssna på intervjupersoner, jobba mot deadline och kunna arbeta under hög stress. 

Även om du hamnar på en tidningsredaktion är det också viktigt att kunna hantera 

videokamera och videoredigeringsprogram eftersom nästan alla tidningsredaktioner har 

webb-tv numera. De saker jag nämnt är långt ifrån allt de nya journalisterna ska klara av, 

men det är de viktigaste delarna. De flesta utbildningar är närmare tre år långa och under 

den tiden ska journaliststudenterna faktiskt hinna lära sig dessa delar.   

 

När jag väl valt vilket ämne min D-uppsats skulle komma att handla om var det dags att 

bestämma hur jag skulle gå tillväga med undersökningen. Det kändes naturligt att göra 

intervjuer med olika berörda personer inom utbildningar och redaktioner och därefter försöka 

få en bild av hur journalistutbildningarna står sig i förhållande till redaktionerna. Hur 

uppdaterade de är jämfört med redaktionerna och om utbildningarna lär ut allt en journalist 

bör kunna i dagens mediebransch.  

Det har varit en mycket intressant process att försöka ta reda på mina frågeställningar och 

utröna hur väl mina förutfattade meningar överensstämde med verkligheten. 

Intervjupersonerna har allt som oftast varit mycket tillmötesgående och utan dem hade denna 

studie aldrig kunnat genomföras. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur dagens journalistutbildningar står sig i 

förhållande till hur de svenska tidningsredaktionerna fungerar i dag. Genom kvalitativa 

intervjuer ska jag ta reda på vilka förväntningar som råder inom arbetslivet respektive inom 

utbildningarna och vilka förväntningar som skiljer sig åt. Uppsatsen ska tydliggöra vilka 
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områden som utbildningarna lägger mest kraft på, vad de lär ut till studenterna och hur pass 

uppdaterade utbildningarna är jämfört med redaktionerna.  

Målet med uppsatsen är att den ska kunna bidra till utveckling och förbättring av dagens 

journalistutbildningar och att redaktionerna i sin tur ska stimuleras att ge utbildningarna 

respons och konstruktiv kritik.  

 

1.2 Frågeställning 
Min huvudsakliga frågeställning lyder:  

1) Hur står sig dagens journalistutbildningar i förhållande till de svenska 

tidningsredaktionerna? 

 

För att få svar på min huvudsakliga frågeställning har jag arbetat utifrån fyra underliggande 

frågeställningar: 

 

2) Lär utbildningarna ut allt som en ny journalist behöver kunna för att arbeta på en 

tidningsredaktion idag? 

 

3) Vilka förväntningar finns på de blivande journalisterna inom utbildningarna respektive 

tidningsredaktionerna? 

 

4) Hur ser kraven ut på journalisters mångsidighet inom utbildningarna respektive 

redaktionerna? 

 

5) Hur uppdaterade är journalistutbildningarna jämfört med dagens svenska 

tidningsredaktioner? 
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2 Material och metod 
För att ta reda på hur dagens journalistutbildningar står sig i förhållande till de svenska 

tidningsredaktionerna valde jag att göra en kvalitativ intervjuundersökning. Denna metod 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Alla intervjupersoner har koppling till 

journalistyrket och till undersökningens ämne, antingen genom utbildningsväsendet eller 

genom arbetslivet. Intervjuguiden återfinns i sin helhet i bilaga nummer ett i uppsatsen. 

Svaren från intervjuundersökningen presenteras under resultat. 

 I följande avsnitt har jag skrivit egna kommentarer om tillvägagångssättet för min 

undersökning i kursiverad stil. Detta gäller enbart de stycken där relaterad litteratur finns med, 

det vill säga 2.2 och 2.3. 

 Genomgående i hela uppsatsen skriver jag om journalisten i feminin form. Detta har jag 

valt att göra dels för att vara konsekvent i mitt skrivande, dels för att det idag är fler kvinnor 

än män som examineras ut som nya journalister. 

 

2.1 Urval och avgränsning  
Målet med intervjuerna var att samla in information, tankar och åsikter kring dagens 

journalistutbildningar. Jag ville få en bild av hur dagens journalistutbildningar är uppbyggda. 

En annan avsikt var att ta reda på vad de journalister som examineras idag bör kunna hantera i 

sin yrkesroll och vilka förväntningar som finns på dem dels under utbildningens gång, dels 

när de kommer ut i arbetslivet. För att få svar på mina frågor ville jag göra intervjuer med 

personer inom både journalistutbildningar och tidningsredaktioner. Lika viktigt som det 

kändes att prata med personer i ledande position var det att intervjua de som stod under dem i 

hierarkin.  

Bland de femton personer jag intervjuade var nio verksamma inom journalistutbildningar, 

varav tre var utbildningsledare eller studierektorer och sex var studenter i slutskedet av sin 

utbildning. De övriga sex intervjupersonerna arbetade i tidningsbranschen. Tre av dessa var 

redaktionschefer och tre stycken var nyanställda journalister. Detta ledde till att fyra olika 

grupper av intervjupersoner skapades: utbildningsledare, studenter, redaktionschefer och 

nyanställda. För att undersökningsfrågorna skulle passa för alla dessa grupper gjorde jag 

därför fyra olika versioner av den intervjuguide som användes i undersökningen (se bilaga 1). 

Mer om intervjuguiden i avsnitt 4.3.3. 

 För att få bästa möjliga spridning inriktades undersökningen på tre olika slags 

journalistutbildningar och tre olika stora tidningsredaktioner.  
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För att få en geografisk spridning valde jag att koncentrera undersökningen kring tre städer 

eller geografiska områden. Journalistprogrammet på Lunds universitet i Lund och tidningen 

Sydsvenskan (SDS) i Malmö var de jag tittade närmare på i södra Sverige. 

Journalistprogrammet på Journalisthögskolan (JMG) och tidningen Göteborgs-Posten (GP), 

båda i Göteborg, fick stå för mellersta delen av Sverige. I norra Sverige kom 

intervjupersonerna från journalistutbildningen vid institutionen för musik och medier i Piteå 

(Luleå tekniska universitet) och tidningen Norrländska Socialdemokraten (NSD) i Luleå. När 

jag valde ut vilka utbildningar och tidningsredaktioner jag ville titta närmare på hade jag 

också i åtanke att de skulle skilja sig i största möjliga mån från varandra. Utbildningarna 

skulle bland annat vara olika långa, ha olika upplägg och olika krav på förkunskaper. 

Redaktionerna skulle vara olika stora och inte ha samma spridningsområden. 

 

Som uppsatsförfattare och forskare måste man bestämma sig för vilket analytiskt perspektiv 

man ska koncentrera sig på. Vetenskaplig kunskapsutveckling förutsätter att forskaren 

koncentrerar sig på väl avgränsade problem. Att kunna hålla sig till saken är ett 

grundläggande ideal (Ekström & Larsson, 2000:18). 

 I urvalsprocessen ingår också att välja ut en ändamålsenlig grupp intervjupersoner som 

tillhör det fenomen forskaren vill studera. Sättet att göra urvalet på beror på studiens syfte och 

vad man vill att urvalet ska representera. En vanlig typ är variationsurval där man sätter 

samman en grupp intervjupersoner som representerar en bredd inom fenomenet (Ekström & 

Larsson, 2000:56). 

 

Jag gjorde intervjuer med en ansvarig och två journaliststudenter på varje utbildning och en 

redaktionschef och en nyanställd journalist på varje tidningsredaktion. Allt som allt uppgick 

då mina intervjupersoner till 15 stycken, vilket jag tyckte var en behändig grupp. Det är ett 

medvetet val att hålla nere antalet intervjupersoner, dels för att undersökningsperioden inte 

skulle dra ut på tiden, dels för att analysarbetet inte skulle bli alltför omfattande. Samtidigt var 

det viktigt att intervjupersonerna inte var för få eftersom detta hade kunnat leda till att 

analysen skulle sakna tillräcklig grund.  

Intervjupersonerna valdes ut på olika sätt beroende på befattning. Först valdes 

journalistutbildningarna ut, jag visste att jag ville undersöka den jag själv gått vid LTU. JMG 

valde jag eftersom den är så pass välkänd och anses ha hög status och LU valde jag dels 

eftersom jag hade hört talas om den innan och var nyfiken att få veta mer om den, dels för att 

den låg i södra Sverige. Efter detta valdes tidningsredaktioner i lämplig storlek ut med 
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avsikten att de skulle ligga geografiskt nära de utvalda utbildningarna. Redaktionscheferna 

och studierektorerna valdes för intervju på grund av deras ansvarsposition på redaktionerna 

respektive utbildningarna. Av dessa fanns det bara en person per ställe och valet av person 

blev därför enkelt. När det gällde de tre nyanställda journalisterna fick jag telefonnummer till 

dessa genom redaktionscheferna. Studenterna kontaktade jag först via e-postadresser, som jag 

fått via studierektorerna. Därefter bokade jag intervjuer med de personer som svarade på mejl 

först. 

 

Jag har från första början haft som avsikt att koncentrera mig på tidningsredaktioner och 

därmed utelämna medierna TV och radio. Däremot ville jag inrikta mig på alla tänkbara 

arbetsuppgifter som en tidningsjournalist kan tänkas behöva göra och kunna för att arbeta på 

en redaktion.  

I analysarbetet valde jag att fokusera på vissa valda områden som verkar vara de mest 

väsentliga för nya tidningsjournalister. Jag avgränsade därför min analys till att bland annat 

handla om hur viktigt det är med mångsidig kunskap hos nya journalister. Jag gick även in 

närmare på nischade journalister och utbildningarnas uppdateringar gentemot branschen.  

 

2.2 Kvalitativ intervju 
Den främsta anledningen till att jag valde kvalitativ metod till denna uppsats var att jag 

tidigare gjort en kvantitativ innehållsanalys i arbetet med C-uppsatsen och nu var jag redo att 

testa något nytt. Eftersom mitt ämne förutsatte att jag tog kontakt med utbildningarna och 

redaktionerna funderade jag på både intervjuer och enkäter. Valet föll på kvalitativ intervju, 

bland annat eftersom jag trodde att det skulle ge mer djupgående svar än enkäter. 

 
Vilken metod som lämpar sig bäst för ett forskningsprojekt beror på projektets perspektiv och 

frågeställningar samt resurser och undersökningsobjekt. Avsikten med metoden att använda 

kvalitativa intervjuer är att hämta information eller bli informerad av intervjupersonen istället 

för att mäta på förhand bestämda variabler. Genom ”informanten” kan forskaren då 

informeras om insikter, värderingar, reflektioner hos den intervjuade. Med rätta 

förutsättningar kan kvalitativa intervjuer ha flera fördelar: forskaren kan få tillgång till 

information som annars kan vara svårtillgänglig, kartlägga processer och sociala relationer, 

prova egna hypoteser under intervjuns gång och så vidare (Østbye, 2004:101f). 

 



De nya journalisterna   Isabel Johansson 

8 

Det finns många metodologiska och praktiska frågor som nybörjarforskaren kan ställa sig 

inför ett intervjuprojekt. Till exempel: Hur påbörjar jag ett intervjuprojekt? Hur många 

intervjupersoner behöver jag? Hur kan jag undvika att påverka dem med ledande frågor? Är 

det nödvändigt att skriva ut intervjuerna? Hur analyserar jag mina intervjuer? Kommer 

tolkningarna att bli subjektiva? Hur rapporterar jag mina intervjuer (Kvale, 1997:19)? 

Den stora fördelen med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet. Själva öppenheten och 

flexibiliteten hos intervjun, med dess många avgöranden på platsen – till exempel om man ska 

följa upp nya uppslagsändar i en intervjusituation eller om man ska hålla sig till 

intervjuguiden – ställer stränga krav på intervjuarens förberedelser och kompetens (Kvale, 

1997:82). 

 Det finns få standardregler eller konventioner inom det kvalitativa forskningssamhället. 

Det kan finnas lika många former av intervjuanalys som det finns sätt att läsa en text (Kvale, 

1997:19). 

 

Den intervjuform jag använde mig kallades strukturerad intervju. På så vis kunde jag 

använda mig av en tydlig intervjuguide, som underlättade mina intervjuer oerhört mycket. 

Det gjorde också att själva intervjuerna gick snabbare än förväntat och jag fick svar på det 

jag undrade. Samtidigt begränsade jag inte mina intervjupersoner utan de fick prata på 

ganska fritt utan att jag avbröt i onödan. 

 

En central aspekt som definierar olika sorters kvalitativa intervjuer är i vilken grad frågornas 

innehåll och ordningsföljd är bestämda på förhand. Det är vanligt att man skiljer mellan tre 

slags intervjuer: ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade.  

Den strukturerade intervjun sker genom att intervjuaren ställer frågor som definierats på 

förhand till informanterna. Svarsmöjligheterna är däremot relativt öppna. Frågorna ställs 

gärna efter ett schema, vilket gör att svaren enkelt kan presenteras i tabeller om de lämpar sig 

för det (Østbye, 2004:102f). 

  

2.3 Intervjuundersökningens sju stadier 
En intervjuundersökning kan delas in i sju stadier: tematisering, planering, intervju, utskrift, 

analys, verifiering och rapportering. Tematisering innebär att undersökningens syfte 

formuleras och ämnet för undersökningen beskrivs innan intervjuandet börjar. Därefter 

utformas en planering för alla undersökningens sju stadier, med hänsyn till vilken kunskap 
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som eftersträvas. Intervjuerna genomförs sedan enligt en intervjuguide och med ett 

reflekterande förhållningssätt till den kunskap som eftersöks. Utskriftsfasen förbereder 

intervjumaterialet för analys. Vanligen innebär denna en överföring från talspråk till 

skriftspråk. I analysfasen kan olika analysmetoder användas utifrån undersökningens syfte 

och ämne och intervjumaterialets karaktär. Sedan sker en verifiering av hur pass mycket det 

går att generalisera intervjuresultaten. I denna fas kontrolleras dels reliabiliteten, det vill säga 

resultatets konsistens, och dels validiteten, som avgör om intervjuundersökningen undersöker 

vad som var avsett att undersöka. Slutligen landar projektet i rapporteringsfasen, där resultatet 

av undersökningen och de använda metoderna ska redovisas och ska leda till en läsbar 

produkt (Kvale, 1997:85). 

 

2.3.1 Tematisering 
Nyckelfrågorna vid planeringen av en intervjuundersökning gäller intervjuns vad, varför och 

hur. Vad innebär att skaffa sig förkunskap om det ämne som ska undersökas, varför innebär 

att klargöra syftet med undersökningen och hur hänvisar till att skaffa sig kunskap om olika 

intervju- och analystekniker, och att avgöra vilka som är lämpligast i detta sammanhang 

(Kvale, 1997:91). 

 

Min tematisering utgjordes av att jag bestämde vilket syfte jag skulle ha med undersökningen, 

nämligen att främst ta reda på hur dagens journalistutbildningar står sig i förhållande till de 

svenska tidningsredaktionerna. Jag skaffade mig förkunskaper genom att läsa 

utbildningsplaner och hade även förkunskaper sedan tidigare inom ämnet från den utbildning 

jag gått samt de arbetsplatser jag varit på inom mediebranschen. Jag bestämde också vilka 

olika typer av intervjupersoner jag behövde kontakta för att genomföra undersökningen. 

 

2.3.2 Planering 
Planeringen består av en allmän planering och förberedelse av metoden som ska användas för 

att erhålla den eftersträvade kunskapen. Ett viktigt moment är att försöka skaffa sig en 

överblick över hela undersökningen innan intervjuerna inleds (Kvale, 1997:95).  

Hur stort antal intervjupersoner som bör användas i en kvalitativ intervjuundersökning är 

svårt att fastställa redan i inledningsfasen (Ryen, 2004:85). Antalet nödvändiga 

intervjupersoner beror på syftet med undersökningens. En grundregel är att forskaren bör 

intervjua så många personer som behövs för att ta reda på det han vill veta (Kvale, 1997:98). 
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Under studiens lopp kan forskaren tillägna sig en insikt om antalet intervjupersoner är 

tillräckligt eller om det finns ett behov av andra och nya undersökningspersoner än dem han 

redan har intervjuat. Undersökningspersonerna får inte heller samma ställning i 

analysavsnittet, vissa blir ytterst centrala medan andra ges mindre uppmärksamhet och 

hamnar mer i periferin. Kvalitativa studier bygger ofta på några få eller en del men aldrig på 

väldigt många undersökningspersoner (Ryen, 2004:85). 

 

Min överblick över undersökningen gick ut på att efter jag bokat tider med intervjupersonerna 

gjorde jag ett schema över dem och deras befattningar. Innan dess reflekterade jag också en 

del över hur många intervjupersoner jag behövde för min undersökning, först funderade jag 

att ha tre inom varje grupp av intervjupersoner (utbildningsledare, studenter, 

redaktionschefer och nyanställda journalister), alltså totalt tolv personer. Jag kände dock att 

jag behövde dubbelt så många inom gruppen studenter just eftersom deras åsikter var väldigt 

betydelsefulla för undersökningen och risken för att studenter inom samma utbildning skulle 

svara olika på frågorna var ganska stor. Totalt blev det alltså femton intervjupersoner, fler än 

så hade lett till ett ohanterligt undersökningsmaterial. 

 

2.3.3 Intervju 
Själva intervjuandet är det mest engagerande stadiet i en intervjuundersökning. Syftet med en 

kvalitativ forskningsintervju är att erhålla kvalitativa beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld i avsikt att tolka deras mening (Kvale, 1997:117). Det betyder mycket för utgången 

av intervjun om forskaren har förberett sig. En väsentlig del av undersökningen bör ha ägt 

rum innan inspelningen sätts igång i den faktiska intervjusituationen (Kvale, 1997:119). 

 

Intervjun är råmaterialet för den senare meningsanalysen. Kvaliteten hos den ursprungliga 

intervjun är avgörande för kvaliteten hos den senare analysen, verifieringen och rapporten. 

Det finns ett antal kvalitetskriterier för en intervju:  

• omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från intervjupersonen 

•  ju kortare intervjufrågor och längre intervjusvar, desto bättre 

• den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta 

aspekterna av svaren 

• den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av intervjun (Kvale, 

1997:134). 



De nya journalisterna   Isabel Johansson 

11 

 

En intervjuguide är till för att ange de teman som är föremål för undersökningen och i vilken 

ordning de kommer att tas upp under intervjun. Guiden kan beskriva i stort de ämnen som ska 

täckas eller den kan rymma en rad omsorgsfullt formulerade frågor under varje tema. Det 

vilar på intervjuarens omdöme och känslighet att avgöra hur strikt han ska följa guiden och 

hur långt han är beredd att drivas iväg med den intervjuades svar (Kvale, 1997:121).  

Graden av hur mycket intervjuguiden struktureras på förhand beror på vad uppsatsen inriktas 

på, vilka forskningsfrågor som gäller och vilka urvalskriterier forskaren har satt upp (Ryen, 

2004:44).   

Intervjuarens frågor bör vara korta och enkla. Det är också avgörande att intervjuaren 

förstår meningen i intervjupersonens svar och därmed kan se hur han kan följa upp med en ny 

fråga. Detta kräver kunskap och intresse för både ämnet för intervjun och det mänskliga 

samspel som sker under intervjun (Kvale, 1997:123). 

 

Intervjuerna med mina intervjupersoner skedde via telefon på grund av det stora geografiska 

avståndet till dem. De personer jag intervjuade från tidningen NSD och LTU´s 

journalistutbildning fanns visserligen i närheten men jag ville vara konsekvent och använda 

samma tillvägagångssätt i alla intervjuer. Samtliga intervjuer ringdes från en radiostudio och 

till min hjälp hade jag en tekniker. Jag utgick från den intervjuguide jag skapat innan 

intervjuerna men ställde också en del följdfrågor då jag tyckte det var behövligt. Frågorna 

jag ställde var så objektiva som möjligt och jag höll mig neutral som intervjuare. Tack vare 

intervjuguiden ställde jag frågorna utifrån olika teman, vilket jag hoppas underlättade för 

mina intervjupersoner. Jag började intervjun med att berätta om uppsatsens syfte och 

avslutade med att fråga intervjupersonen om han eller hon ville tillägga något. 

Intervjuguidens teman var praktiska frågor, förberedandet inför arbetslivet, förväntningar 

och krav, förändringar och framtiden. Dessa teman har varit till hjälp för att strukturera 

intervjuerna och blev också sedan de huvudsakliga områden jag utgick från i mitt 

analysarbete. 

 

2.3.4 Utskrift 
Att skriva ut intervjuer är ingen enkel kontorssyssla utan en tolkande process i sig (Kvale, 

1997:147). Intervjuer analyseras idag sällan direkt från inspelningen utan det vanliga är att 

man skriver ut den inspelade intervjun till en skriftlig text. Utskriften blir en konstruktion, den 
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muntliga kommunikationsformen har omvandlats till en skriftlig. Varje utskrift från ett 

sammanhang till ett annat för med sig en rad bedömningar och avgöranden. Utskriften av en 

intervju blir fråga om en tolkning, hur tolkningen av intervjun utfaller beror på hur ordagrant 

och hur noggrant den skrivs ut (Kvale, 1997:149f).  

Ett praktiskt problem vid utskrivning av intervjuer är de skillnader som finns mellan 

talspråk och skriftspråk. Att transkribera innebär att transformera, att ändra från en form till 

en annan. Att talspråket och skriftspråket har olika retoriska former glömmer man ofta bort 

när man skriver ut forskningsintervjuer (Kvale, 1997:152ff). 

 Genom utskriften struktureras intervjusamtalen i en form som lämpar sig för närmare 

analys. Att strukturera materialet i en text ger överblick och är i sig början till en analys 

(Kvale, 1997: 155f). 

 

Utskriften av intervjuerna tog väldigt lång tid, i genomsnitt drygt en och en halv timme. När 

jag skrev försökte jag skriva så ordagrant som möjligt men ändå plocka bort detaljer som inte 

tillförde någonting. Om intervjupersonen började på samma mening flera gånger tog jag 

bara med meningen en gång, om han sa ”hmm” eller ”äääh” valde jag att inte skriva med 

det. Jag skrev så skriftspråkligt som möjligt för att underlätta analysprocessen senare. En 

annan sak jag skrev ned var om personen gjorde en märkbar humörförändring, detta 

markerade jag också med blått. När jag lagt till en fråga i intervjun markerade jag denna 

med rött i utskriftsdokumentet. 

 

2.3.5 Analys 
Att analysera betyder att skilja något i delar eller element (Kvale, 1997:167). En analysmetod 

kan användas till att organisera intervjutexter, koncentrera innebörder i former som kan 

presenteras på ett relativt litet utrymme och utveckla den underförstådda meningen i det som 

sägs (Kvale, 1997: 170). Analysen är inget isolerat stadium utan genomsyrar en hel 

intervjuundersökning (Kvale, 1997:185). 

 Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun har sagts vara att beskriva och tolka de 

teman som förekommer i intervjupersonens livsvärld. Vid tolkning av den utskrivna intervjun 

kan tre delar urskiljas i analysen. Först struktureras det ofta stora och komplexa 

intervjumaterialet inför analysen. Nästa del består av en klarläggning av materialet så att det 

blir tillgängligt för analys. Detta kan innebära att överflödigt material elimineras eller att 

forskaren skiljer på väsentligt och oväsentligt utifrån undersökningens syfte och teoretiska 
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antaganden. Den tredje delen är själva analysarbetet, där innebörder i intervjun utvecklas, 

intervjupersonens egna uppfattningar klarläggs och forskaren ges nya perspektiv på 

fenomenen (Kvale 1997:171).  

 

För att kunna analysera kvalitativa data måste man dela in dem i deskriptiva kategorier som 

refererar till personer, platser, aktiviteter eller andra relevanta teman. Men data kan hänföras 

till flera kategorier. På det sättet ökar antalet möjliga insikter som materialet kan generera 

(Ryen, 2004:107). Forskaren kan dessutom välja att dela in sitt material i huvudkategorier 

med flera underkategorier till var och en av dessa (Ryen, 2004:113). 

 

Vid analysen utgick jag från de kategorier jag ställt upp i intervjuguiden (se bilaga 1) och 

som jag sedan redovisat resultaten ifrån. Jag valde att fokusera på de områden som tog störst 

plats i intervjuerna, mångsidighet var till exempel ett sådant ämne. Emellanåt delade jag upp 

analysen utifrån intervjupersoner från utbildningar respektive redaktioner. Jag försökte på så 

vis urskilja röda trådar i intervjumaterialet men också hitta åsikter som talade emot 

varandra. Materialet genererade i många infallsvinklar som berörde mitt undersökningsämne 

på olika sätt. Det svåra var att veta vad som var väsentligt att ta med och vad som inte var 

det. 

 

2.3.6 Verifiering  
Verifiering av kunskap diskuteras vanligen inom samhällsvetenskaperna i relation till begrepp 

som generaliserbarhet, reliabilitet och validitet (Kvale, 1997:207). Verifiering tillhör inte 

något särskilt stadium i undersökningen utan bör uppmärksammas under hela 

forskningsprocessen (Kvale: 1997:213). 

 

Begreppet ”generalisering” innebär att vanligtvis att vi tillskriver objekt, som individer, 

texter, händelser, gemensamma egenskaper, så som vi gör när vi kategoriserar och 

klassificerar. Generaliseringar kan vara enkla, beskrivande sammanfattningar av kännetecken 

som är gemensamma för ett antal enskilda individer (Østbye, 2004:237). 

 En fråga som ständigt ställs till intervjuundersökningar är om resultaten är generaliserbara 

(Kvale, 1997:209). Frågan är om det är forskaren eller läsaren som ska utföra den analytiska 

generaliseringen. Hur mycket ska forskaren argumentera för generaliseringen och hur mycket 

ska lämnas åt läsaren att generalisera? Inom vetenskapen har det vanligen varit forskaren som 



De nya journalisterna   Isabel Johansson 

14 

bygger upp och argumenterar för det generella i sina resultat, genom statistiska metoder eller 

genom en påståendelogik. Det är viktigt att forskaren tillhandahåller tillräckligt med belägg 

för att den analytiska generaliseringen ska kunna genomföras (Kvale, 1997:211).   

 

För att mina tolkningar skulle vara generaliserbara hänvisade jag hela tiden till vad mina 

intervjupersoner sagt. Mina egna tankar kring de olika ämnena bygger på att jag själv har 

gått en journalistutbildning och att jag har viss erfarenhet från tidningsredaktioner. Detta 

tillsammans med materialet från intervjuerna anser jag utgör tillräckligt mycket belägg för 

att kunna göra generaliserande tolkningar. 

 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och gäller kvaliteten i insamling, bearbetning och analys av 

data (Østbye, 2004:40). Frågor om reliabilitet kan dyka upp under såväl intervjun som 

utskriften eller analysen. En intervjuares reliabilitet kan diskuteras särskilt i relation till 

ledande frågor, som oavsiktligt kan inverka på svaren. Ledande frågor kan även vara en 

medveten del av intervjutekniken. Vid utskriftsstadiet kan reliabiliteten testas genom att 

samma avsnitt i en intervju skrivs ut av två olika personer. Även om det är önskvärt att öka 

intervjuresultatens reliabilitet för att motverka subjektivitet i undersökningen, kan en för stark 

fokusering på reliabiliteten motverka kreativitet och föränderlighet (Kvale, 1997:213). 

 

Eftersom jag spelade in intervjuerna istället för att ta anteckningar under tiden har 

reliabiliteten stärkts. Tillförlitligheten i intervjuerna är hög eftersom jag utgått från samma 

förutsättningar i alla intervjuer och alltid använt mig av intervjuguiden. Andra faktorer som 

kan höja reliabiliteten i undersökningen är att jag själv som intervjuare har hållit mig 

objektiv i intervjusituationerna, mina frågor har varit neutrala och jag upplever att mina 

intervjupersoner har svarat uppriktigt på frågorna. I analysen har jag som sagt haft belägg 

för de tolkningar jag gör.  

 

Validitet innebär giltighet eller trovärdighet och berör också intervjuundersökningens 

samtliga sju stadier (Kvale, 1997:213ff). Att validera innebär att kontrollera. Forskaren lägger 

en kritisk syn på sin analys, anger tydligt sitt perspektiv på det undersökta ämnet och de 

kontroller som gjorts för att motverka snedvriden tolkning. Att validera är också att 

ifrågasätta. För att avgöra om en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka krävs en 

teoretisk föreställning om vad det är som undersöks (Kvale, 1997:218ff). Den 
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definitionsmässiga validiteten är knuten till hur bra vi lyckas fånga våra teoretiska begrepp i 

vår insamling och analys av data (Østbye, 2004:40). 

 I utskriftsstadiet innebär validering exempelvis hur forskaren gör en valid, eller giltig, 

översättning från talspråk till skriftspråk och i analysen handlar det om huruvida 

tolkningarnas logik är hållbar eller inte. Enligt ett positivistiskt förhållningssätt definieras 

validitet ofta genom frågan ”Mäter du vad du tror att du mäter?” (Kvale, 1997:213ff). 

 

Validiteten i mina intervjuer är god, intervjupersonerna verkar inte ha blivit hämmade av att 

jag spelade in intervjuerna utan öppnade sig och svarade fritt på frågorna. Jag har genom 

intervjuerna lyckats få svar på de frågeställningar jag hade från början och undersökt det 

som undersökningen var avsedd att undersöka, något som borde tyda på att validiteten i 

undersökningen är hög. 

 

2.3.7 Rapportering 
Rapportering är inte bara att åter presentera åsikterna hos intervjupersonerna tillsammans med 

forskarens synpunkter i form av tolkningar. Intervjurapporten är själv en social konstruktion, 

där författarens val av litterär form ger uttryck för en specifik syn på intervjupersonernas 

livsvärld. Rapporten bildar ett underlag för hur forskarsamhället kommer att bedöma 

validiteten hos den redovisade kunskapen (Kvale, 1997:229). 

 Syftet med en rapport är att informera andra forskare och allmänheten om resultatens 

betydelse och tillförlitlighet. Rapporten bör bidra med ny kunskap inom området och vara så 

formulerad att den tillåter läsaren att kontrollera slutsatserna. Intervjurapporten är 

slutprodukten i en lång process. Ett sätt att göra intervjurapporter mer läsbara är att ha 

slutrapporten i åtanke redan från undersökningens början (Kvale, 1997:232). Läsare av en 

intervjurapport kan lägga en mängd olika perspektiv på texten: ”Är resultaten intressanta, ger 

de ny kunskap, nya insikter, framkallar de nya perspektiv på det område som undersökts?” På 

metodområdet väcks frågor som ”Hur tillförlitliga är resultaten?” Och i ett praktiskt 

perspektiv kan läsarna exempelvis fråga sig ”Vilka är de praktiska konsekvenserna av 

undersökningen?” (Kvale, 1997:237). 

 

Jag har försökt åskådliggöra de resultat som framkom av intervjuundersökningen på ett 

tydligt sätt utifrån olika kategorier och avsnitt. Detsamma med analysen där jag har riktat in 

mig på de största och mest intressanta delarna från intervjumaterialet. Citat från 
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intervjupersoner har jag skrivit i kursiverad stil och lagt längre in på sidan för att läsaren lätt 

ska kunna hoppa över dem. 

2.4 Metodproblem 
Ett problem som lätt kan uppstå vid telefonintervjuer är att den som intervjuar inte hinner 

skriva ned allt som intervjupersonen säger utan bara väljer att anteckna det viktigaste. Detta 

problem löste jag genom att spela in alla intervjuer och sedan skriva ned dem.     

Telefonintervjuer har både för- och nackdelar, men eftersom jag inte hade möjlighet att åka 

till alla intervjupersoner var det bäst att vara konsekvent och göra alla intervjuer via telefon. 

Jag behövde därmed inte heller ta hänsyn till faktorer som ansiktsuttryck och kroppsspråk i 

min analys.  

 

Hur många och vilka intervjupersoner som skulle ingå i intervjuundersökningen var något jag 

reflekterade över. Mängden gick jag utifrån hur många som kändes rimligt att analysera men 

inte heller var för få. Hur jag valde ut vilka intervjupersoner jag skulle intervjua hängde 

främst på vilka som hade tid och lust men i vissa fall hade jag bara ett alternativ, som 

utbildningsledarna för de olika utbildningarna, där fanns det bara en att välja på per utbildning 

och jag var tacksam bara de ställde upp. 

 

En annan fråga som kom upp berörde subjektivitet. Hur skulle jag kunna veta om mina 

tolkningar och min förförståelse i ämnet inte skulle räknas som subjektiva? 

Ekström & Larsson (2000:14) skriver att svaret på frågan kan bli både ja och nej.  

Ja, vetenskapen är subjektiv eftersom det alltid är ett subjekt som tolkar något. Att tolka och 

observera är alltid att tillskriva innebörd och kategorisera. Nej, eftersom vetenskapen inte är 

subjektiv i den betydelsen att det är den enskilda individens tolkning som är det intressanta. 

Som forskare får vi inte låta våra enskilda upplevelser, erfarenheter och uppfattningar styra 

våra tolkningar (Ekström & Larsson, 2000:14). 

 
Ett metodproblem var att mina frågeställningar förändrades i takt med undersökningens 

förlopp, i takt med att materialet från intervjuerna tog form. Jag uppdaterade därför 

frågeställningarna i samband med analysarbetet. De nya frågeställningarna går att läsa i 

avsnitt 1.2 och de gamla frågeställningarna var följande: 
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1) Vad förväntar sig dagens svenska journalistutbildningar att deras studenter ska lära sig 

under utbildningens gång? 

2) Vad förväntar sig dagens svenska tidningsredaktioner av de nyutexaminerade journalister 

som börjar arbeta hos dem?  

3) Stämmer dessa förväntningar överens och vad innebär det om de inte gör det? 

4) Hur ser de nya journalisterna själva på saken - dels de som är i slutstadiet av sin utbildning, 

dels de som börjat arbeta på en tidningsredaktion?  
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3 Teori och tidigare forskning 

I följande avsnitt behandlas de områden som min intervjuundersökning på olika sätt berör och 

som läsaren därför kan behöva läsa in sig på. Det handlar om journalistutbildningar, 

tidningsredaktioner samt olika trender och fenomen inom båda dessa. Journalisten som 

mångsidig respektive nischad yrkesutövare beskrivs. I slutet av avsnittet kommer två viktiga 

delar för nya journalister, om hur journalistiken förändras samt hur framtiden ser ut inom 

yrket. 

 

3.1 Journalistutbildning 

 

3.1.1 Utbredningen av journalistutbildningar 
Tidigare har det funnit många olika vägar till att nå journalistyrket, men numera är 

journalistutbildning en mycket vanligare ingångsport till en karriär i medierna. 

Journalistutbildningarna har på så vis fått en mycket viktigare plats i journalistikens 

professionaliseringsprocess. Historiskt sett har journalistyrket karakteriserats som ett ”öppet 

yrke”, i den mening att alla som vill kalla sig journalist kan göra det. Utbildning har fått ökad 

betydelse för rekryteringen till journalistyrket och utbildningsnivån bland journalister har ökat 

dramatiskt de senaste 20 åren (Bjørnsen, 2007:57f). 

 Journaliststudenter överlag är mycket motiverade inför studierna vid studiestarten och 

sammantaget känner de i hög grad att de gjort det rätta valet. Omkring två tredjedelar säger att 

de bestämde sig för att bli journalist redan som barn eller i tidig ungdom, andra har blivit 

uppmuntrade till sitt yrkesval av närmiljön. Vad är det då som motiverar unga människor att 

söka sig till journalistyrket? Majoriteten svarar att det är för att ha ett varierat och levande 

jobb och för att få vara kreativ i en skapande verksamhet. En annan viktig faktor är 

skrivglädjen (Bjørnsen, 2007:61). 

 

Beskrivningen av journalistutbildningens utveckling har mestadels handlat om Göteborg och 

Stockholm, där journalisthögskolorna JMG och JMK har sitt säte (Lindblom Hultén, 

2001:225). Men sedan 1980-talet har det inte bara blivit fler medier utan också fler 

journalistutbildningar, varje år kommer det ut drygt 900 nyutbildade journalister på 

arbetsmarknaden från universitet, högskolor och folkhögskolor. Nästan alla som just kommit 
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in i yrket har journalistutbildning. Det ser annorlunda ut bland dem som har mer än 20 år i 

yrket; där är det mer än hälften som saknar journalistutbildning (Nygren, 2008:94). 

 

3.1.2 Behövs utbildning? 
De senaste 10-20 åren har många nya utbildningar och nya ingångar i yrket tillkommit, och de 

journalistiska kunskaperna har blivit mindre exklusiva. Dessutom har det med den digitala 

tekniken blivit lättare att producera journalistik utanför medieföretagen och att publicera sig 

på Internet till exempel (Nygren, 2008:50f). 

 Rosenberg (2004:246) skriver att journalister naturligtvis bör vara hyfsat bildade och väl 

pålästa, gärna med fördjupade kunskaper i flera ämnen, men vad slags bildning och vad slags 

kunskaper är egentligen oviktigt. Det som formar en god journalist kan inte läras ut på en 

högskola, om så utbildningen är ett, två eller tre år lång. Hur lär man ut berättarglädje, 

formuleringsförmåga, vetgirighet, fantasi, envishet, receptivitet, kritiskt tänkande, integritet 

och stresstålighet? Vad journalistutbildningen huvudsakligen lär ut är följaktligen inte ett yrke 

utan en yrkesidentitet, vilket inte är samma sak. 

 Nå kan man utbilda sig till journalist? I Journalisternas bok (2001:229) går att läsa svaret: 

Man måste utbilda sig till journalist! Utbildningen handlar inte längre enbart om 

grundläggande färdigheter eller ämnesmässiga kunskaper utan i hög grad om kunskaper och 

insikter i journalistikens villkor och förmåga att både analysera och problematisera den egna 

rollen i mediesamhället. För detta kan utbildningsvägarna se olika ut, men ska journalistik 

med någorlunda självaktning kunna existera måste man ta en kvalificerad utbildning på allvar. 

 

3.1.3 Journalistutbildning som högskoleutbildning 
Medierna och samhället har ett intresse av att det finns ett betydande inslag av 

högskolebaserad journalistik. Flera argument kan föras fram till förmån för en 

journalistutbildning som bedrivs inom universitet och högskolor, det vill säga argument för en 

forskningsbaserad journalistutbildning.  

 Journalistik är ett ämnesområde som utöver hög formmässig kompetens kräver 

intellektuella resurser och kvalifikationer. Journalistrollen är också en intellektuell roll, en roll 

som fordrar självreflektion och förståelse för samhället. Yrket kräver en analytisk kompetens 

som bäst kan utvecklas i en intellektuell miljö (Högskoleverket, 2007:22). 
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3.1.4 Medieutveckling inom utbildningarna 
Kommunikationstekniska innovationer har alltid påverkat journalistyrket och ibland gett 

upphov till nya journalistiska yrken och produkter. Telegrafen, utvecklingen av tryckpressen, 

radion, telefonen, tv:n och datorn har alla på olika sätt inverkat på hur journalisterna söker, 

producerar och distribuerar information. Internets utveckling har pågått i ett drygt decennium 

och den tekniska förändringen sker snabbt. Det gör att det är svårt att ge några säkra 

prognoser om journalistyrkets framtida utveckling. Därmed uppstår stora utmaningar när det 

gäller vidareutbildning och kompetensutveckling av såväl lärare som forskare inom 

journalistutbildningen (Högskoleverket, 2007:30). 

Att erbjuda en utbildning innebär även en skyldighet att säkerställa att lärarna ges tid till att 

hålla sin kompetens aktuell. Det är även av stor vikt att nödvändiga medel anslås för 

kontinuerlig uppdatering av den tekniska miljön inom vilken undervisningen ges 

(Högskoleverket, 2007:43). 

 

Under utbildningen bör studenterna ges möjlighet att utveckla kunskaper om den digitala 

teknikens möjligheter och förutsättningar inom medieområdet samt att utveckla nya 

journalistiska former som fångar teknikens interaktiva möjligheter. Som en viktig del i 

utbildningen bör det ingå praktiska moment där studenterna lär sig behärska olika 

medietekniker och att vara reporter, tekniker och producent.  

Att lärosäten specialiserar sig och utvecklar olika inriktningar inom journalistiken är 

nödvändigt. Samarbeten med branschen och mellan lärosätena bör vidareutvecklas. 

Lärosätena har inga möjligheter att isolerat från omvärlden bedriva en god utbildning inom ett 

område som är så starkt knutet till en medievärld i ständig förändring (Högskoleverket, 

2007:30). 

 

Internet och webben kommer att spela en allt viktigare roll för framtidens journalister. 

Kunskaper om webbjournalistik och ”online journalism” bör dock tas upp mer än vad som 

hittills gjorts, och detta gäller generellt för samtliga lärosäten. Kurserna i webbjournalistik 

tenderar att vara allt för praktiskt inriktade och behöver integreras mer med teoretiska kurser. 

Studenterna är i behov av både ett förhållningssätt till de datorbaserade kommunikations-

teknikerna och färdigheter i specifika programvaror. I framtiden förutsätts studenterna 

behärska fler medietekniker i takt med att medievärlden förändras (Högskoleverket, 2007:41). 
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3.1.5 Bolognamodellen 
Hösten 2007 infördes Bolognamodellen på svenska högskolor och universitet. Bologna 

innebär att alla kurser och program ska nivåbestämmas, lärandemål i termer av faktiska 

kunskaper och färdigheter ska formuleras, studenternas anställningsbarhet tydliggöras, ny 

betygsskala införas och ett helt nytt år infogas på mastersnivå (Ghersetti, 2005:4). 

 Bolognamodellen tillämpas för de studenter som påbörjat sin utbildning hösten 2007 eller 

senare och kommer att underlätta för dem som vill byta lärosäte eller fortsätta sin utbildning 

utomlands, eller den dag de går ut på arbetsmarknaden.  

 För de svenska journalistutbildningarna förestår stora utmaningar i samband med 

anpassningen till Bolognamodellen. I den mån Bolognamodellen ska leda till ökad mobilitet 

för de studerande, måste det finnas enighet om att studenterna lär sig praktiska färdigheter för 

journalistyrket på kandidatnivå, medan masternivån reserveras för teoretisk påbyggnad för 

studenter som redan har en grundläggande journalistutbildning (Högskoleverket, 2007:35f). 

 

3.2 Tidningsredaktion 
Nygren (2008:267) skriver att trots sitt namn så är en tidning idag inte längre bara en tidning, 

utan exempel på de nya mediahus som bygger koncerner och publicerar nyheter i många olika 

kanaler. De nya journalister som anställs där ska kunna gå mellan olika medieformer. Även 

om papperstidningen finns kvar så ska det inte längre finnas några rena tidningsjournalister. 

 

3.2.1 Mediebranschen i förändring 
Mediebranschen är i snabb förändring och därmed också journalistrollen. Många traditionella 

arbeten försvinner medan nya uppstår, framför allt utanför de traditionella medierna och i nya 

digitala publiceringsformer. Andra krav på utbildning och färdigheter ställs och kommer, i 

ännu högre grad, att ställas vid sidan om den grundläggande journalistiska förmågan att söka, 

tolka, värdera och presentera nyheter och information (Högskoleverket, 2007:31). 

 När arbetsuppgifterna och arbetsvillkoren förändras påverkar detta också journalisternas 

syn på sig själva och på sin yrkesidentitet. Det handlar allt oftare om ökad press på 

redaktionerna, sämre arbetsmiljö och multireportrar som ska göra allt på en gång. I 

forskningsrapporter både i Sverige och internationellt går det att urskilja några av de trender 

som förändrar det journalistiska arbetet.  

 En trend är flerkanalspublicering, vilket innebär att ett medieföretag medvetet bygger upp 

en publicering i flera medier samtidigt. En tidning kan till exempel börja publicera nyheter på 
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webben. För webben arbetar nätjournalister, också kallade webbjournalister, med att publicera 

nyheter på tidningens webbplats. Andra trender som kan urskiljas är multimedia, som går ut 

på att arbeta i många medieformer samtidigt och låta de olika medieformerna komplettera 

varandra, och multireporter, som är en journalist med multikompetens som kan arbeta i olika 

medieformer och göra hela processen från insamling av material till slutredigering (Nygren, 

2008:69ff). 

 Traditionell journalistik kännetecknas av två brister, bristen på tid och bristen på utrymme. 

I det digitala mediet finns å ena sidan ”oändligt” med utrymme. Å andra sidan finns det ännu 

större brist på tid i nätjournalistiken. Man konkurrerar om nyheter med andra medier, både 

traditionella och andra digitala medier. Därför gäller det att vara först med en nyhet, att ha ett 

scoop för då kommer publiken och därmed också annonsörerna (Karlsson, 2006:74). 

 

3.2.2 Stress på redaktionen 
De förändringar som har skett de senaste 5-10 åren handlar om en förhöjd stressfaktor. Detta 

gäller särskilt utvecklingen mot multijournalistik som leder till en ökad arbetsbelastning och 

stress om de nya multijournalisterna inte får möjlighet till kompetensutveckling (Nygren, 

2008:72ff). 

 Det är utmärkande för nyhetsjournalistiken att det finns en återkommande deadline och ett 

begränsat utrymme och för en tidning är dygnet den självklara tid mot vilket arbetet definieras 

och tidningen uppdateras en gång var tjugofjärde timme. För att hålla deadline behöver det 

finnas en viss effektivitet (Karlsson, 2006:48). 

 På webbsidorna och i etermedierna är det en ständig deadline 24 timmar om dygnet: 

nyheter ska läggas ut, texter ska skrivas till papperstidningen och materialet omarbetas för att 

kunna användas flera gånger. Publiceringen går enklare och snabbare till (Nygren, 2008:15). 

 

Hur mycket är det som har förändrats inom detta, och hur mycket är som det alltid funnits? 

Stress har till exempel alltid varit en del av ett journalistiskt arbete där det gäller att hålla en 

deadline (Nygren, 2008:106). 

 

3.2.3 Ny teknik 
Dagens journalistiska arbete är fyllt av teknik i olika former. När datorerna gjorde sitt intåg på 

redaktionerna i slutet av 1970-talet skrämdes många journalister av den nya tekniken. 

Attityderna till teknik är delvis en generationsfråga. De yngre journalisterna på radio och TV 
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har lättare att ta till sig tekniken, medan äldre journalister på papperstidningar har svårare. 

Men generellt sett är dagens journalister inte motståndare till teknikutveckling, under 

förutsättning att de har inflytande över den och får den utbildning och de resurser som behövs 

(Nygren, 2008:281f). 

På vissa tidningsredaktioner finns en gemensam nyhetsdesk som styr publiceringen i de 

olika kanalerna. Samma medarbetare gör olika versioner för de olika kanalerna, men det kan 

också finnas specialister som arbetar enbart för en av kanalerna. Denna modell är vanligast på 

regionala tidningar (Nygren, 2008:67ff). 

 Det finns också en annan typ av arbetssätt där till exempel webbredaktionen ibland är 

underordnad huvudkanalen och i andra fall ses som en likvärdig publiceringskanal. Vilka krav 

som ställs på de enskilda journalisterna beror delvis på vilken modell redaktionerna arbetar 

efter. Men i båda fallen krävs det att journalisterna ska kunna gå mellan mediekanalerna, även 

om de inte arbetar med olika medier under samma dag. (Nygren, 2008:67ff). 

 

Begreppet multireporter förknippas ofta med mer teknik. Och det har blivit mer teknik i den 

journalistiska vardagen de senaste 15-20 åren. Det gäller alla led i processen, från research till 

den slutliga produktionen. Dagens journalist måste kunna hantera många olika apparater och 

programvaror. Nästan alla journalister anser att teknikutvecklingen gjort arbetet snabbare. En 

majoritet anser också att arbetet blivit mer kreativt och ännu fler ser att tekniken har 

möjligheter som inte tas tillvara. En positiv grundinställning alltså, samtidigt som de tekniska 

problemen finns där i den dagliga produktionen: tekniken gör arbetet mer stressigt och 

snabbheten gör att fler fel publiceras, svarar journalisterna. En klar majoritet instämmer också 

i att teknikutvecklingen gör att fokus hamnar mer på form än innehåll (Nygren, 2008:105). 

 

3.2.4 Nätjournalistik 
Nätjournalistik är den typ av journalistik som produceras digitalt och distribueras till någon 

form av bildskärm genom ett datornätverk. Den karaktäriseras av att den inte med 

nödvändighet är bunden till en specifik geografisk plats. Några av egenskaperna hos 

nätjournalistiken beskrivs i litteraturen som: raderat innehåll, obegränsat utrymme, 

kontinuerlig publicering och interaktivitet (Karlsson, 2006:19f). 

 Journalisternas arbete har snabbats upp väsentligt sedan nättidningarnas tillkomst i 

medieföretagens organisation tack vare avsaknaden av en fast deadline. Nättidningarnas 
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ständiga publicering har också lett fram till att levnadstiden för en nyhet har förkortats 

(Littorin & Persson, 2007:4). 

 Många av dagens tidningar jobbar i en organisation av flerkanalspublicering. Denna 

flerkanalspublicering innebär att journalister numera producerar och publicerar innehåll för 

flera olika medier och format. En och samma redaktion producerar numera två tidningar, 

papperstidningen och nättidningen. Papperstidningen utgör en kanal som hanterar text och 

bild medan nättidningen utgör en annan kanal som även kan inkludera ljud och video (Littorin 

& Persson, 2007:3). 

 Webb-tv är det medium som använder sig av ljud och rörlig bild som onlinetjänst via 

Internet. Du kan själv bestämma vad du vill se genom att klicka på de ikoner som står för de 

olika företagens webb-TV. Webb-TV finns i olika former så som Youtube och FejmTV. Detta 

är främst nöjesinriktad webb-TV medan dags- och kvällstidningarnas webb-TV innehåller 

mestadels nyheter (Krusberg, 2007:8). 

 

3.3 Multijournalistik 
I boken Nyhetsfabriken (2008:16) frågar sig Gunnar Nygren i vilken mån journalisterna har 

en multikompetens som innebär att de gör flera led i en arbetsprocess och i vilken omfattning 

journalisterna arbetar för flera olika medieformer. 

 Den tekniska utveckling som dagstidningarna genomgått sedan 1990-talet har lett till att 

redaktionsmedarbetarna numera förväntas vara multikompetenta och behärska flera led i 

produktionen. Journalisterna har fått en större kontroll över produktionen, men också ett 

intensivare och mer flexibelt arbete. Dagens multimediejournalistik handlar om kontroll och 

inflytande över tekniken och arbetet. Många journalister uppfattar införande av ny teknik som 

ett sätt för medieföretagen att spara pengar, och inte som ett sätt att utveckla journalistiken i 

nya former. Många rapporter som gjorts i ämnet talar om stress och frustration i samband med 

ny teknik, och många ser hur kreativiteten hämmas. Det finns också de journalister som har en 

mer positiv syn och tror att ny teknik kan vara bra för journalistiken. Den nya yrkesrollen 

multimediejournalist bygger på deltagande i teknikutveckling och att nya arbetsformer 

utvecklas (Nygren, 2008:74f). 

 

Begreppet multireporter används ofta när dagens journalistiska arbete diskuteras. Det kan 

betyda två olika saker – att en journalist utför flera led i arbetsprocessen och att en journalist 

arbetar med olika medieformer samtidigt. 
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 Enligt den första definitionen är de flesta journalister redan multireportrar, och mest 

multireporter är man på etermedierna där arbetsuppgifterna är flest. På dagstidningar har 

reportrar länge gjort olika saker, till exempel har lokalreportrar också fått fotografera. Det 

som hänt de senaste åren på tidningarna är att fler både får fotografera och redigera samt inte 

minst korrekturläsa.  

 Den andra definitionen berör också flertalet journalister åtminstone på ett sätt – de flesta 

redaktioner publicerar nyheter både i en huvudkanal och på en webbsida. Journalisterna har 

en kluven inställning till begreppet multireporter i båda dess betydelser. De flesta känner sig 

inte som multireportrar, men en klar majoritet säger att det förväntas på en redaktion att man i 

högre grad ska vara multireporter. Nästan alla tror att fler kommer att fungera som 

multireportrar i framtiden, men ungefär lika många tror inte att journalistiken kommer att bli 

bättre med multikompetens. Något fler tror att kreativiteten ökar med multikompetens, men 

de flesta är negativa (Nygren, 2008:103f). 

 

3.4 Nischning hos journalister 
Den nischade journalisten eller specialreportern är ”kunskapsspecialisten” inom sitt 

bevakningsområde. Ett av de äldsta specialområdena med stor publikattraktion är sport. Andra 

specialområden är kultur, skola, politik, samhälle, miljö och arbetsmarknad. I takt med att 

samhället blivit allt mer komplicerat, specialiserat och informationsrikt har redaktionerna 

byggt ut och organiserat sina verksamheter för att försöka motsvara allmänhetens efterfrågan 

på specialinformation. Den utvecklingen är naturligtvis inte lika långt gången på alla 

redaktioner men tendensen är densamma oavsett om vi tittar på den lilla eller den stora 

tidningen. Den ökade specialiseringen kan ses som ett typiskt drag för de senare årens 

redaktionella utveckling. Specialiseringen eller nischningen är i sin tur en konsekvens av ökad 

kunskap i samhället i övrigt. Utvecklingen bidrar till att fördjupa den allmänna 

kunskapsbilden av journalistyrket, själva professionen, men samtidigt medverkar den också 

till en fragmentisering av verklighetsbeskrivningen (Hultén, 1996:90f). 

 

Det finns skillnader mellan olika medieformer och olika åldersgrupper när det gäller antalet 

arbetsuppgifter. Flest arbetsuppgifter har journalister inom etermedier medan journalister på 

stora tidningar är mer specialiserade.  

Flest arbetsuppgifter har de som är födda 1970- och 80-talen. Mest specialiserade är de 

äldre journalisterna födda på 1950- och 60-talen. Det finns också ett samband mellan 
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medieform och ålder, de som arbetar på etermedier är betydligt yngre än de som finns på de 

stora tidningarna (Nygren, 2008:103). 

 

3.5 Journalistiken i förändring 
 

3.5.1 Förväntningar och krav på journalisterna 
Olle Stenholm skriver i boken Så arbetar en journalist (2002:9) att journalist är ett yrke bland 

alla andra och som alla andra. Det är ett yrke som kan ge utövaren stort eget ansvar. Det är 

också ett yrke som ofta organiseras i traditionell hierarkisk form. Arbetsprocessen innehåller 

flera delmoment, där den enskilda journalisten ofta arbetar med endast ett av momenten och 

sällan med flera.  

Detta verkar lite motsägelsefullt då man tittar på hur branschen ser ut idag, där allt högre 

krav ställs på att journalisten ska klara av flera olika moment i arbetsprocessen och kunna 

leverera till flera olika kanaler. 

 Gunnar Nygren (2008:152f) skriver att införandet av flerkanalspublicering förändrar det 

journalistiska arbetssättet och det ställs nya krav på journalisterna. Den journalistiska 

yrkesrollen förändras, bland annat genom ökade krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. 

Fallstudier visar också att de flesta journalister upplever att flerkanalspublicering innebär mer 

jobb för dem, utan extra ersättning. Flerkanalspublicering kan alltså tänkas påverka 

papperstidningsjournalisternas arbete så att det blir mer tidspressat, på grund av att man får 

fler arbetsuppgifter men inte någon extra tid eller mer resurser. 

 

Fichtelius (2002:122) skriver att behovet av nyhetsjournalistik inte kommer att minska bara 

för att informationsmängden ökar. Snarare tvärtom. Efterfrågan på journalister som sorterar, 

väljer, paketerar och presenterar nyheter ur denna växande nyhetsflod kommer rimligtvis att 

öka dramatiskt. 

Den nya journalistrollen kräver insikter i de gamla dygderna och kunskap om de nya 

verktygen att presentera dem med. Framtidens journalist blir mer av en multimediekonstnär 

som inte bara kan skriva utan som också behärskar ljud och bild, utöver ämnesmässig 

specialisering (Fichtelius, 2002:124). 
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3.5.2 Journalistiken i förändring 
Mycket pekar på att det inte är samma sak att vara journalist idag som för 10-20 år sedan. 

Innehållet i det journalistiska arbetet har förändrats och därmed är frågan om synen på 

journalistik också har förändrats. Tänkandet runt vad som är journalistik, vad som är god och 

dålig journalistik och vad en journalist bör och ska göra är inte något som är fastslaget en 

gång för alla – det förändras hela tiden i takt med den journalistiska praktiken (Nygren, 

2008:16). 

 Det journalistiska arbetet blir mindre individuellt och allt mer av ett samarbete inom 

redaktionen, mindre ”ute på jobb” och allt mer skrivbordsarbete, mindre bundet till en enda 

publiceringsform och allt vanligare att göra många versioner av samma nyhet, mindre 

betoning på innehåll och större på form och teknisk produktion. (Nygren, 2008:284). 

 Den journalistiska arbetskraften har delats upp i fast och tillfälligt anställda. En fjärdedel 

av journalisterna arbetar på tidsbestämda jobb i form av vikariat eller projekt, och medierna 

köper in allt mer av innehållet från utomstående leverantörer i produktionsbolag och av 

frilansare (Karlsson, 2006:14f). 

 

3.5.3 Journalistisk profession 
Vem är journalist, när alla kan söka fakta och publicera sig? Handlar det om att ha en 

anställning för att göra det eller är det andra kriterier som avgör vem som är journalist på 

2000-talet? Är det innehållet som definierar om den som producerat det är journalist eller inte 

eller är det frågan om man är medlem i Journalistförbundet? Frågorna är många och 

tillsammans skapar de en bild av en journalistisk profession som blir allt svårare att urskilja 

(Nygren, 2008:118). 

 Enligt Nygren (2008:45) har journalistyrkets status höjts, och journalister tillhör numera 

samhällets elit genom att de har en akademisk utbildning och är väl synliga i mediesamhället. 

Ända fram på 1960-talet var det ovanligt att nyhetsartiklar undertecknades av journalisten. 

Idag finns det ofta namn, telefonnummer och bild på journalisten. 

 Ordet profession kan vara svårt att använda på journalistiken eftersom det som är 

utmärkande för andra professioner, som exempelvis förkunskapskrav, inte gäller för 

journalister. För att utöva vissa professioner i samhället krävs en licens, till exempel för 

läkaryrket, för att man ska ha full rätt att kunna kalla sig medlem av professionen (Karlsson, 

2006:47). 
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 Journalistik kan tänkas vara den profession som kommer att förändras mest till följd av 

Internet. Införandet av den nya medietekniken kommer även att synas i att påverka 

mediekonsumenterna, ju mer webbjournalistiken breder ut sig desto sämre kommer det att gå 

för papperstidningsjournalistiken. Journalistikens normer har förändrats tidigare och kommer 

att ändras igen, särskilt när medierna förändras så snabbt som de gjort de senaste 10 åren. 

Internet kommer oundvikligen att förändra hur journalistik produceras och kanske även 

förändra hur vi definierar journalistik. Någonting håller på att hända med nyhetsjournalistiken 

(Karlsson, 2006:14f). 

 

3.6 Framtiden för journalister 
Tekniken förändras snabbt, men tankesätt förändras betydligt långsammare. Den journalistik 

vi ser idag har växt fram under hela 1900-talet och den förändras inte över en natt, bara för att 

skrivmaskiner åker ut och datorer kommer in på redaktionen. Men ändå är det något som 

händer när journalistikens villkor förändras, något som kanske inte syns vid första anblicken 

utan som visar sig på längre sikt. Om man befinner sig mitt i utvecklingen är det svårt att se 

de små och många förändringarna – i ett längre perspektiv blir de tydligare (Nygren, 

2008:307). 

 

Fast anställning kan komma att bli mer ovanligt till förmån för journalistdrivna och självägda 

produktionsbolag som arbetar åt flera uppdragsgivare. Framtidens journalist är kanske inte 

bara skrivande, fotograferande, redigerande och rapporterande, utan också egen företagare 

med aktiebolag eller enskild firma. Journalistyrket handlar om ständig förändring och 

kompetensutveckling. Vi lär oss visserligen på jobbet varje dag när vi gör reportage, men vi 

måste också utvecklas i vår profession och i de ämnen vi bevakar. Framtiden kommer att 

ställa nya krav på vidareutbildning och studier. Det enda den enskilde journalisten kan 

bestämma sig för är att hänga med (Fichtelius, 2002:127). 

 

Framtiden kräver såväl breddutbildade journalister med tekniskt kunnande som 

ämnesspecialister med journalistutbildning (Högskoleverket, 2007:32).  

 Trots nyanställningar väntar dock fortfarande en kärv arbetsmarknad för blivande 

journalister med traditionell utbildning. De nya jobben finns främst inom nya medier där 

journalister med kunskap om och intresse för flerkanalspublicering, webb och rörliga bilder 

efterfrågas. Statistik från Arbetsförmedlingen visar dessutom att i takt med sjunkande 
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arbetslöshet har antalet tillfälliga anställningar eller andra tillfälliga arbeten ökat. Många 

journalister tvingas hoppa från vikariat till vikariat utan chans till fast arbete. Detta är en del 

av den verklighet som möter de nya journalisterna (Högskoleverket, 2007:33). 

 Oron för framtida jobb är utbredd bland studenterna vilket gör att de tenderar att sätta 

utbildningens praktiska moment, ”hantverket”, och praktikperioderna före de teoretiska 

kurserna. Detta som svar på branschens signaler som möter dem, främst i samband med 

praktikperioderna (Högskoleverket, 2007:46). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De nya journalisterna   Isabel Johansson 

30 

4 Bakgrund 
I följande avsnitt ges en mer ingående bakgrund kring hur utbildningarna och redaktionerna är 

uppbyggda. För utbildningarna har jag utgått från skolornas utbildningsplaner över sina 

respektive journalistutbildningar samt lite från det som sagts i intervjuerna med 

utbildningsledarna och studenterna. När det gäller redaktionerna har jag främst använt 

information från tidningarnas hemsidor och från intervjuerna med redaktionscheferna. 

 

4.1 Utbildningarna 
 

4.1.1 Journalistutbildningen på JMG 
Journalistprogrammet på Journalisthögskolan i Göteborg (JMG) består av sex terminer, det 

vill säga 240 högskolepoäng. De fyra första terminerna leder till en kandidatexamen och 

väljer man att läsa ytterligare två terminer får man en magisterexamen. De ansökande måste 

ha 60 högskolepoäng, det vill säga två terminer, i andra ämnen än journalistik sedan tidigare 

(www.jmg.gu.se, 2008). Såhär har utbildningen sett ut sedan hösten 2007, då 

Bolognaprocessen gick igenom, men de studenter som jag intervjuade läser enligt det gamla 

systemet fortfarande och studerar fem terminer vid JMG.   

JMG, som är en del av Göteborgs universitet, tar in 100 nya studenter varje år, det vill säga 

50 stycken per termin. Antagningen sker genom att de 120 sökande som har bäst resultat på 

högskoleprovet kallas till JMG´s antagningsprov där de 50 bästa provdeltagarna antas till 

utbildningen. I utbildningsplanen går att läsa att JMG har en lång tradition och en lärarkår 

med stor undervisningsvana och kunskaper och erfarenhet av praktiskt journalistarbete. 

Utbildningen har en klar inriktning mot samhällsfrågor och är i nära kontakt med både 

yrkesliv och forskning. Journalistutbildningens mål är att ge studenterna de kunskaper som 

krävs för en kvalificerad yrkesverksamhet inom press, radio, tv och andra digitala medier. 

Enligt utbildningsplanen läggs stor vikt vid kännedom om olika medier och undervisningen är 

i stor utsträckning produktionsinriktad (www.jmg.gu.se, 2008).     

 Studenterna gör ett journalistiskt examensarbete i slutet av utbildningen, som kallas 

journalistikgranskning. Denna motsvarar tidsmässigt en C-uppsats och får göras i valfritt 

medium. 

 Praktikperioderna på JMG är två respektive 20 veckor långa. Skolan har kontakt med flera 

medieföretag och ordnar praktikplatser för studenterna. 

http://www.jmg.gu.se
http://www.jmg.gu.se
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4.1.2 Journalistutbildningen vid LU 
Journalistprogrammet vid Lunds universitet, enheten för medier, kommunikation och 

journalistik är på 90 högskolepoäng, det vill säga ett och ett halvt år lång. För att få söka 

utbildningen krävs att man har lika många högskolepoäng i förkunskaper. Utbildningen ger 

slutligen en kandidatexamen vid genomfört C-reportage (www.mkj.lu.se, 2008).  

De sökande gör ett antagningsprov och därefter kallas ungefär 60 personer till en personlig 

intervju, varav 30 stycken antas till utbildningen. Enligt utbildningsplanen har 

journalistutbildningen akademiska rötter i ämnena pressvetenskap och litteraturvetenskap. 

Tidigare var den främst inriktad på press men i takt med mediebranschens utveckling har 

utbildningen breddats till att omfatta även radio, tv och webbjournalistik. Andra viktiga delar 

som utbildningen tar upp inom journalistiken är till exempel källkritik och nyhetsvärdering. 

Utbildningens praktiska yrkesinriktning innebär att studenterna tränas i att skriva texter för 

traditionell press såväl som webben samt i att producera radio- och tv-inslag. I 

utbildningsplanen betonas även att utbildningen har mycket goda kontakter med branschen 

(www.mkj.lu.se, 2008). 

 Utbildningens tredje och sista termin avslutas med ett examensarbete i reportageform, ett 

journalistiskt C-reportage istället för en vetenskaplig C-uppsats. Enligt utbildningsplanen 

säger detta något om utbildningens gränsöverskridande karaktär, den är både praktisk och 

akademisk. Studenterna kan välja att göra reportagen för såväl press, radio och tv 

(www.mkj.lu.se, 2008). 

 Det ingår två praktikperioder under utbildningen, varav den längsta är tio veckor numera 

(www.mkj.lu.se, 2008). De studenter jag intervjuat var ute på praktik i tre veckor första 

perioden och sex veckor andra perioden. Skolan har ett flertal upparbetade kontakter med 

medieföretag i södra Sverige och hjälper studenterna att skaffa praktikplatser (www.mkj.lu.se, 

2008). 

Från och med hösten 2008 ger Lunds universitet även en ettårig journalistutbildning för 

naturvetare som vill arbeta inom press, radio eller tv. Utbildningen vänder sig till personer 

som har två års naturvetenskapliga studier på högskola (www.mkj.lu.se, 2008).   

 

4.1.3 Journalistutbildningen vid institutionen för musik och medier vid 
LTU 
Journalistutbildningen vid Luleå tekniska universitet är stationerad i Piteå och dess fulla 

benämning är Journalistik i nya medier sedan hösten 2007. De studenter jag intervjuade 

påbörjade dock utbildningen under hösten 2005 då den kallades Media- och 

http://www.mkj.lu.se
http://www.mkj.lu.se
http://www.mkj.lu.se
http://www.mkj.lu.se
http://www.mkj.lu.se
http://www.mkj.lu.se
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kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik. Utbildningen har inga krav på att de 

sökande ska ha högskolepoäng sedan tidigare. En tredjedel av platserna tillsätts genom ett 

arbetsprov och ett personligt brev. De resterande platserna tillsätts utifrån gymnasiebetyg och 

högskoleprov. Utbildningen är tre år lång och ger 180 högskolepoäng, det vill säga en 

kandidatexamen (www.ltu.se/mom, 2008). Studenter som påbörjade utbildningen senast 

hösten 2006 har dessutom möjlighet att läsa fyra år och erhålla en magisterexamen.  

 Målet med utbildningen Journalistik i nya medier är att studenterna ska kunna arbeta med 

skrivande journalistik och journalistik i tv, radio och webb. Enligt utbildningsplanen 

definieras ”nya medier” som den nya kombinationen av traditionella medier samt förnyade 

arbetsvillkor och publiceringsmetoder som detta medför. ”Utbildningen sker i en kreativ miljö 

med digital tv-station, radiostation och webbpublicering” (www.ltu.se/mom, 2008). Det ingår 

även kurser i mediernas historia, etik och samhällskunskap ur ett journalistiskt perspektiv. 

Studenterna får fördjupa sig i det journalistiska språket i de olika medierna och får prova på 

olika genrer som exempelvis undersökande journalistik och reportage (www.ltu.se/mom, 

2008).  

 Utbildningen avslutas med en C-uppsats och i dagsläget kan studenterna välja att göra den 

inom press, radio och tv utöver den traditionella uppsatsformen. 

Det ingår två praktikperioder i utbildningen på två respektive tio veckor. Den längre 

praktiken är dock valbar för studenterna. Utbildningen tillhandahåller inga praktikplatser utan 

studenterna ordnar dessa på egen hand. 

 

4.2 Redaktionerna 
 

4.2.1 Göteborgs-Posten 
Göteborgs-Posten (GP) är Sveriges näst största morgontidning och ges i en upplaga på 

245 000 exemplar (vardagar) i Göteborg och Alingsås. Tidningen är i tabloidformat och har 

den politiska tendensen liberal (www.tu.se, 2008). Papperstidningen ges ut sju dagar i veckan 

och når ungefär 630 000 läsare per dag. Förutom papperstidningen, har GP även en nättidning 

på www.gp.se och webb-tv, GP TV samt GP i mobilen. Via GP TV kan publiken se 

nyhetsinslag och väderprognoser (www.gp.se, 2008)).  

Enligt redaktionschefen Cecilia Krönlein arbetar ungefär 210 personer på redaktionen och 

av dem som är födda på 50-talet och senare har nästan alla någon form av 

journalistutbildning. Genomsnittsåldern är ganska hög, kring 49 år, och de flesta journalister 

http://www.ltu.se/mom
http://www.ltu.se/mom
http://www.ltu.se/mom
http://www.tu.se
http://www.gp.se
http://www.gp.se
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har varit yrkesverksamma väldigt länge. GP har haft en låg personalomsättning de senaste tio 

åren och gjort ytterst få nyanställningar. Det finns i princip inga nyutexaminerade journalister 

som har fast anställning på GP, enbart vikarier. 

 

4.2.2 Sydsvenskan 
Sydsvenskan (SDS) är Sveriges fjärde största morgontidning och ges ut i en upplaga på 

121 900 exemplar (vardagar) i Malmö, Lund och Trelleborg (www.tu.se, 2008). Tidningen är 

oberoende liberal, vilket betyder att den står fri från bindningar till politiska partier och andra 

organiserade samhällsintressen (www.sydsvenskan,se, 2008). Papperstidningen trycks i 

tabloidformat och ges ut sju dagar i veckan (www.tu.se, 2008). Förutom papperstidningen, har 

SDS en nättidning på www.sydsvenskan.se och egenproducerad webb-tv. 

Enligt Karin Zillén, tillförordnad redaktionschef, är de knappt 200 anställda på redaktionen 

och omkring 90 procent av dessa har journalistutbildning från antingen högskola, universitet 

eller folkhögskola. Genomsnittsåldern bland journalisterna ligger mellan 45 och 50 år och hur 

länge de har varit anställda varierar väldigt mycket, vissa väldigt länge och andra har anställts 

den senaste tiden. På SDS finns omkring tio nyutexaminerade journalister, både 

tillsvidareanställda och vikarier inräknade. 

 

4.2.3 Norrländska Socialdemokraten 
Norrländska Socialdemokraten (NSD) är en morgontidning som ges ut i en upplaga på 38 200 

exemplar (vardagar) i Luleå och Boden (www.tu.se, 2008). Tidningen är socialdemokratisk 

och trycks i formatet tabloid. NSD ges ut sex dagar i veckan, måndagar till lördagar. Förutom 

papperstidningen, har NSD en nättidning på www.nsd.se och egenproducerad webb-tv. 

Enligt redaktionschefen Lena Olofsson arbetar 54 journalister på NSD´s redaktion och 

omkring hälften har journalistutbildning från universitet eller högskola. Sedan finns det 

många med folkhögskoleutbildning, NSD har inga outbildade journalister, enligt 

redaktionschefen. Genomsnittsåldern ligger någonstans mellan 40 och 60 år och de flesta har 

varit yrkesverksamma i 15 till 25 år. När det gäller nyanställda journalister har NSD nyligen 

anställt fem stycken universitetsutbildade, både från journalistutbildningen i Piteå och från 

journalistutbildningar i södra Sverige.  

 

 

http://www.tu.se
http://www.sydsvenskan
http://www.tu.se
http://www.sydsvenskan.se
http://www.tu.se
http://www.nsd.se
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5 Resultat 
I följande avsnitt redovisar jag vad som framkommit i intervjuerna. Utifrån de teman som 

finns med i intervjuguiden har jag valt att sortera in intervjusvaren i olika huvudkategorier 

och underkategorier. Det är även med dessa kategorier som grund som jag analyserar det 

material som intervjuerna genererat i, vilket går att läsa om i avsnittet Analys och diskussion.  

 

Min avsikt är att i följande avsnitt presentera resultaten så sakligt och objektivt som möjligt 

för att sedan gå in och göra tolkningar av intervjusvaren i analysavsnittet och därmed inta en 

mer analytisk roll. 

Under Resultat och Analys och diskussion kommer vissa förkortningar att användas för 

utbildningarna. Detta är för att minska risken för upprepningar. Utbildningsledaren för 

institutionen för musik och medier vid Luleå tekniska universitet skrivs som LTU´s 

utbildningsledare och Göteborgs-Postens redaktionschef benämns som GP´s redaktionschef. 

Jag har enbart valt att skriva ut namn på utbildningsledare och redaktionschefer, eftersom de 

är offentliga personer i högre grad än studenterna och de anställda journalisterna. De 

sistnämnda förblir anonyma och omtalas som just studenten eller den nyanställde journalisten. 

 

5.1 Åsikter kring de undersökta journalistutbildningarna 
De journalistutbildningar som undersökts finns stationerade vid Lunds universitet (LU), JMG 

som tillhör Göteborgs universitet samt institutionen för musik och medier som tillhör Luleå 

tekniska universitet (LTU).  

 Utbildningarna skiljer sig på många plan: de är olika långa, finns på tre olika orter långt 

ifrån varandra, har olika förkunskapskrav och olika slags uppbyggnad, fokuserar på olika 

saker under utbildningens gång och så vidare. Eftersom utbildningarna är så pass olika som de 

är har det också framkommit många olika åsikter i intervjuerna. 

 

5.1.1 Utbildningarnas styrkor 
Utbildningen i Lund har två styrkor enligt studierektor Stefan Theander: reportagearbetet, en 

journalistisk variant av C-uppsats, där studenterna fått arbeta fritt men under ansvar, och 

kontakterna med yrkeslivet, där samarbetet med praktikplatser fallit väl ut.  

 Det som studenterna på LU nämner som mest positivt med utbildningen är att det är så 

generöst med praktik, i form av två praktikomgångar, och att det finns en nära kontakt med 

yrkeslivet. En student tycker att blandningen mellan det praktiska och det akademiska har 
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varit bra. En annan student tycker att utbildningens lärare och föreläsare känns aktuella, 

eftersom de kommer från branschen relativt nyligen. Han berättar att han har hört att det inte 

är så på alla journalistutbildningar som till exempel JMG, där vissa lärare gått ur branschen 

för uppemot 30 år sedan. Hans helhetsintryck av LU´s journalistutbildning är gott och han 

tycker att utbildningsåren har varit mycket givande och utvecklande. Områden som det läggs 

mycket tid på under utbildningen är samhällskunskap för journalister samt uppsatsskrivande, 

enligt studenterna. 

 

Styrkan med utbildningen på JMG är, enligt studierektor Ulla-Stina Ewenfeldt, den 

samhällsvetenskapliga inriktningen och att det är en god forskningsanknuten utbildning. Hon 

berättar också att lärarna är erfarna och kvalificerade och att utbildningen har bra kontakt med 

branschen. 

 Studenterna på JMG framhäver också det praktiska som mest positivt med utbildningen, 

dels innehållet i utbildningen där de inte behövt läsa så mycket böcker, haft få prov och 

istället fått göra praktiska uppgifter, dels praktikomgångarna, där den längsta är på en termin 

och i många fall lett till sommarvikariat för studenterna. En student minns tillbaka på början 

av utbildningen, då de snabbt skjutsades in i det journalistiska tänket och fick känna press 

redan från första veckan. Hon upplever att hon förändrats mycket sedan hon började 

utbildningen för drygt två år sedan. Något som båda studenterna framhäver som huvuddelen i 

utbildningen är skrivande journalistik. De känner att det är det som genomsyrar utbildningen 

och att de fått väldigt djup kunskap på området. 

 Den nyanställda journalisten som jag intervjuade på Göteborgs-Posten har också gått 

utbildningen på JMG och tog sin kandidatexamen 2003. Hon känner att hon lärde sig mest 

under praktiken eftersom hon fick lära sig hur det gick till där, på utbildningen lekte de bara 

hur man gjorde tidning. Den terminslånga praktiken var definitivt styrkan med utbildningen 

även om hon hade önskat att den skulle ha varit ännu längre.   

 

LTU´s journalistutbildning har bredden inom olika medier som sin styrka men också det 

breda huvudområdet MKV (medie- och kommunikationsvetenskap) ger en möjlighet till en 

större bredd än vad journalistik gör, menar utbildningsledare Patrik Häggqvist. Han tycker att 

MKV ger ett bättre redskap för att hantera den nya medievärld vi lever i idag. En annan 

styrka, enligt honom, är den höga tekniska standard som utbildningen håller sig med, något 

som är möjligt tack vare de specifika utbildningar i radio- och tv-produktion som också finns 

på institutionen. 
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 Styrkan med utbildningen, enligt studenterna, är att den poängterar mångsidighet och 

förbereder sina studenter att arbeta inom olika medier. Det hänger däremot mycket på 

studenten själv att välja kurser inom det medium han vill fördjupa sig. En student berättar att 

utbildningen ger många möjligheter att utvecklas om man bara vill. Helhetsintrycket hon fått 

av utbildningen är att den har varit bra utifrån hennes förväntningar och egna mål. En annan 

student tycker att det har varit väldigt mycket eget arbete, något som har haft både för- och 

nackdelar: å ena sidan får studenterna mycket tid över till egna produktioner inom olika 

medier, å andra sidan efterfrågas mer lärarledda lektionstillfällen och gästföreläsare. Båda 

studenterna tycker att de fått bra kunskaper i researcharbete och uppsatsskrivande. 

Kunskaperna inom tv-produktion är också goda: den ena studenten som säger sig vara mer 

inriktad på press känner att hon lärt sig grunderna medan den andra studenten som inriktar sig 

på både press och tv säger sig ha fått väldigt goda kunskaper eftersom han valt att läsa en del 

fortsättningskurser. 

 Journalisten jag intervjuade på NSD läste journalistutbildningen vid LTU i Piteå och tog 

kandidatexamen 2006. Hon har ett gott helhetsintryck, det var en bred utbildning med mycket 

teori och mycket praktik. Utbildningens främsta styrka är just dess bredd och att studenterna 

har möjlighet att välja inriktning, tycker hon. Hon tyckte också om praktiken eftersom hon 

fick komma ut i verkligheten och känna efter vad hon hade kvar att lära sig på utbildningen. 

Journalisten berättar att det dessutom kom bra och kunniga gästföreläsare till skolan och 

inspirerade studenterna och för vissa blev en kontakt ut till arbetslivet. 

 

Journalisten som jag intervjuade på Sydsvenskan hade inte gått någon av de undersökta 

utbildningarna, utan läste på Journalisthögskolan (JMK) i Stockholm där hon gick ut 2005. 

JMK bör emellertid ha liknande upplägg som Journalisthögskolan (JMG) i Göteborg. Det hon 

framhäver som det bästa med utbildningen är praktiken. Hon säger också att alla hon pratat 

med tycker likadant om detta, det är under praktiken man lär sig någonting och får den 

förankring på arbetsmarknaden som man behöver.  

 

5.1.2 Utbildningarnas brister 
Utbildningsledarna liknar varandra på det sätt att de hellre radar upp sin utbildnings styrkor än 

dess svagheter. Både på JMG och LTU nämns dock bildjournalistiken som ett viktigt område 

att förbättra. Studierektorn vid JMG skulle önska att det fanns mer utrymme för 

bildjournalistik eftersom bildens betydelse bara ökar. Hon säger att hon ska arbeta för att få in 
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en särskild kurs om just detta i utbildningen. LTU´s utbildningsledare vill istället satsa på de 

kurser de redan har inom rörlig bild och stillbild och på så vis stärka bildjournalistiken. 

Studierektorn i Lund betonar istället vikten av att få in mer EU-kunskap och kunskap kring 

Brysselbevakning i utbildningen, eftersom det är i Bryssel som besluten fattas i allt större grad 

nuförtiden. 

 

JMG´s studenter tycker att utbildningens främsta brister är inom webb och stillbildsfoto. Tv, 

radio och frilans kommer också upp bland de områden som behöver utvecklas. Inom tv och 

radio får studenterna välja att antingen läsa tv eller radio. Den ena studenten tycker att hon 

kan hantera videokamera och videoredigering medan den andra säger att hon antagligen 

skulle kunnat det mycket bättre om de hade haft en bättre lärare. Enligt henne har många 

lärare på skolan undervisat väldigt länge och har ingen kontakt med branschen längre. 

Ett annat bristområde som påtalas är samhällskunskaper, men detta förutsätter utbildningen att 

studenterna har en del förkunskaper i. En student upplever också att utbildningen är lite för 

snävt inriktad på nyhetsjournalistik. 

 GP-journalisten som gått på JMG kände att utbildningen höll ett ganska lugnt tempo och 

hade helst velat komprimera den teoretiska biten och förlänga praktiken. Det är många 

områden som hon tycker att JMG gav för lite utbildning i, exempelvis research, 

stillbildsfotografi och tidningsredigering. Hon kände inte heller att de fick någon vidare 

erfarenhet av att jobba mot deadline och under hög stress på utbildningen.     

 

Studenterna på LU tycker att kraven har varit för låga på utbildningen. Studenter har kunnat 

lämna in dåliga arbeten efter deadlinen löpt ut utan att det leder till några större konsekvenser. 

En av studenterna nämner att standarden på både utbildningen och studenterna har varit sämre 

än förväntat. En annan student invänder mot utbildningens dåliga satsning på övriga medier 

än press, han tycker framför allt att det saknas utbildning i webbjournalistik. Totalt har de en 

veckas webbjournalistik, två veckor radio, två veckor tv och i princip ingen undervisning i 

bildjournalistik. Inom pressområdet efterfrågas mer textbehandling och utlärning i hur man 

skriver journalistiska texter. 

 

Studenterna i Piteå vill ha fler lektionstillfällen under utbildningen och mer uppföljning av 

texter och producerade inslag. Uppföljningarna ska därefter leda till att studenterna får 

genomföra de förändringar som tagits upp under genomgången av texterna eller inslagen. En 

student säger att han även skulle vilja ha fler gästföreläsare i kurserna. 
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De områden där utbildningen har vissa brister, enligt studenterna, är journalistiska 

samhällskunskaper samt att arbeta mot deadline och under stress. De upplever att man har haft 

för lång tid på sig att skriva artiklar och arbeten, ibland har de haft uppemot tre veckor på sig. 

En student säger att det vore bättre att få snabb respons och sedan få göra om det man 

misslyckats med. På området samhällskunskap efterfrågas mer tillämpning i verkligheten av 

det som lärs ut på lektionerna. 

 NSD-journalisten känner att hon fick lagom mycket utbildning i de flesta områden under 

utbildningen, förutom skrivande journalistik. Där hade hon velat ha mer textbearbetning. När 

hon gick utbildningen kom biten med media- och kommunikationsvetenskap som en chock. 

Studenterna läste MKV C sista året och fick även läsa in MKV A och B samma år, vilket blev 

ganska tungt, säger hon. 

 

Journalisten från Sydsvenskan som gått JMK kände att utbildningens största brist var att den 

var för akademisk, mycket av studierna gick ut på sådant man inte har användning för som 

journalist men kan vara bra att veta om man är forskare. Enligt henne var utbildningen  

otillräcklig inom flera olika områden, som skrivande journalistik, intervjuteknik, research, 

tidningsredigering och webbjournalistik. Webbjournalistik och tidningsredigering är något 

hon särskilt tycker att utbildningen borde förbättras inom eftersom det finns ett jättestort sug 

efter rutinerade webbmedarbetare och redigerare. Journalisten nämner även att de inte fick 

någon utbildning alls i rörlig bild eller redigering av rörlig bild. Överlag tycker hon inte att 

utbildningen efterliknar verkligheten, när man kommer ut på redaktionerna måste man veta 

vad en nyhet är och hur man skriver för en målgrupp.  

 

5.2 Journalist på en tidningsredaktion  
De tidningsredaktioner som funnits med i min undersökning är Sydsvenskan (SDS) i Malmö, 

Göteborgs-Posten (GP) i Göteborg och Norrländska Socialdemokraten (NSD) i Luleå. 

Samtliga redaktionschefer tycker att nya journalister ska vara öppna inför att arbeta i olika 

kanaler på en tidningsredaktion och vill upprätthålla en bra kommunikation mellan 

redaktionerna och journalistutbildningarna. 

 

På GP råder det brist på webbjournalister. Redaktionschef Cecilia Krönlein känner att många i 

personalen har varit yrkesverksamma journalister väldigt länge och har därför mest erfarenhet 

av att arbeta med papperstidningen. Inom bland annat webb-tv och den kommande 
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mobiltekniken finns det stora kompetensluckor och där kommer GP behöva göra 

nyanställningar, enligt Cecilia Krönlein.  

 Hon säger att GP har en ganska god kontakt med Journalisthögskolan (JMG) i Göteborg. 

Hon tror inte att skolan arbetar så mycket med specifikt kanaltänk, det vill säga hur 

journalisterna ska anpassa nyheter utifrån de olika nyhetskanaler som finns på en 

tidningsredaktion. GP tar in två praktikanter från JMG per termin men har också kortpraktik 

på två veckor för JMG-studenter och emellanåt även folkhögskolestudenter. Cecilia Krönlein 

tycker att praktikperioderna brukar fungera väldigt bra. Praktikanterna är unga, ser saker ur ett 

annat perspektiv och vill lära sig mycket, enligt henne. Deras tid på redaktionen är en 

möjlighet för dem att utvecklas som journalist. För att utbildningarna ska kunna hålla sig 

uppdaterade med redaktionerna gäller det att ha mycket kontakt med arbetsplatserna, 

redaktionerna kan också hjälpa till genom att hålla en öppen dialog med skolorna och till 

exempel ta emot praktikanter. 

 Journalisten som jag intervjuade på GP känner att det hon har haft mest nytta av från JMG-

utbildningen är intervjuteknik och nyhetsvärdering. Hon tror också att hennes mångsidighet 

som journalist har hjälpt henne att få förlängt vikariat och till slut en fast anställning. Hon är 

öppen inför att skriva om alla tänkbara ämnesområden och förutom att skriva kan hon även 

redigera för tidning. Enligt henne hade journalistutbildningen på JMG kunnat vara mer 

uppdaterad jämfört med redaktionerna och framförallt ge mer undervisning inom 

webbjournalistik och ha fler aktuella föreläsare från branschen. En fördel med JMG var att de 

hjälpte studenterna att skaffa praktikplats, något som senare kan hjälpa dem att få 

sommarvikariat, menar journalisten.  

 

På Sydsvenskan arbetar Karin Zillén som tillförordnad redaktionschef. Det som hon 

värdesätter hos nya journalister är de traditionella egenskaperna nyfikenhet, ambition, 

vetgirighet och flexibilitet. I den sistnämnda ingår då öppenheten inför att jobba mot flera 

kanaler. SDS tar in ett antal praktikanter varje år, främst från journalisthögskolorna i 

Göteborg och Stockholm, journalistutbildningen i Lund och Skurups folkhögskola. Karin 

Zillén har ingen direktkontakt med de praktikanter som kommer till redaktionen, men tror att 

det är väldigt personberoende hur väl en praktikant passar in på SDS. Hon tror att det kan vara 

lättare att komma in och jobba på tidningen för folkhögskoleeleverna eftersom de har lite mer 

praktisk inriktning på sin utbildning. Journalisthögskolorna har däremot längre 

praktikperioder, något som innebär att de hinner vara på mer än en avdelning. Den generella 

fördelen med praktikanterna är att de är uppväxta med datorer och är oerhört datorvana, 
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tycker Karin Zillén. Hon tror, liksom GP´s redaktionschef, att utbildningarna måste ha bra 

kontakter med redaktionerna och vara ute och göra studiebesök på medieföretag ofta.  

 Journalisten på SDS berättar att det hon har haft allra mest nytta av på redaktionen är 

kunskaperna om offentlighetsprincipen. JMK tog in journalisten Trond Sefastsson som höll i 

det kursmomentet och enligt journalisten var det väldigt bra och effektiv undersökning som 

gjorde att hon lärde sig offentlighetsprincipen från grunden. Hon känner att det är många av 

hennes kollegor som inte kan offentlighetsprincipen så väl trots att man verkligen behöver ha 

den med sig i yrket. Innehållsmässigt tyckte hon däremot inte att utbildningen kändes 

uppdaterad jämfört med redaktionerna, främst på grund av att lärarnas uppfattning var att en 

journalists enda uppgift är att skriva. JMK behöver uppdateras kring hur det fungerar på en 

redaktion och få in mer undervisning kring hur journalister ska spegla samhällets mångfald i 

medierna, enligt henne.   

 

På NSD vill redaktionschef Lena Olofsson att nya journalister ska ha en bred basutbildning 

där de provat på det mesta: skrivande, foto, ljud, rörliga bilder och webb. De ska även ha ett 

intresse för att vilja vidareutveckla sig och inte bara skriva om till exempel kultur och nöje.  

Tidningen har haft praktikanter från JMK och JMG men tar främst in från folkhögskolan i 

Kalix. Praktikperioderna brukar fungera bra, de flesta är ambitiösa, vill arbeta och visa vad de 

kan. Lena Olofsson ser en stor skillnad i hur väl olika journalistutbildningar förbereder sina 

studenter inför yrkeslivet, vissa gör det bra, vissa dåligt. Enligt henne har folkhögskolorna en 

bred basutbildning som förbereder eleverna att jobba på en tidning, studenterna från 

utbildningen i Piteå är inte lika bra på att skriva och göra tidning, utan behärskar det tekniska 

bättre. Hon tror också att studenterna från JMK och JMG är mer utbildade i skrivande och 

foto. För att utbildningarna ska hålla sig uppdaterade med branschen gäller mera kontakter, 

enligt Lena Olofsson. Hon tror på bättre kommunikation både från utbildningarna och 

redaktionerna, redaktionerna måste kunna kommunicera ut vad de förväntar sig. 

 Journalisten på NSD känner att hon haft användning av den tekniska kunskap som hon 

lärde sig på LTU´s journalistutbildning. När hon kom till redaktionen låg hon ett steg före 

många av dem som jobbade där eftersom hon kunde hantera alla medier. Undervisningen i 

journalistiskt hantverk och djupet från media- och kommunikationsvetenskapen bidrog också 

till att hon kände sig väl förberedd inför arbetslivet efter utbildningen. Hon upplever att 

utbildningen låg före media både tekniskt sett och innehållsmässigt, utbildningen hade en 

väldigt god teknisk bas och det som lärdes ut på utbildningen var långt före det som pågick i 

branschen. Under sina praktikperioder var hon på två olika tidningar i norra Sverige, det bästa 
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med praktiken var att hon fick se vad hon kunde och vad hon behövde lära sig mer om. 

Praktiken var också ett sätt för henne att få in en fot i branschen och därmed öka chanserna att 

få jobb i framtiden. De likheter hon upptäckte mellan utbildningen och branschen var att båda 

krävde att det man levererade skulle hålla en bra kvalitet. Hon tyckte att utbildningen följde 

upp artiklar och inslag bättre men att man hade alldeles för lång tid på sig att skriva en artikel 

till exempel.   

 

På JMG får de testa på att arbeta i redaktionsform och prova olika roller som man kan tänkas 

ha på en tidning. Tanken är att de ska lära sig samspelet mellan de olika rollerna på en 

redaktion och se hur det gemensamma arbetet är beroende på hur väl var och en utför sitt 

arbete, berättar studierektor Ulla-Stina Ewenfeldt. Det som skiljer utbildningen från en 

tidningsredaktion är att de inte har nyhetsövningar varje dag och därför inte kan följa upp 

nyheterna på samma sätt som en riktig redaktion gör. Studenterna får också göra studiebesök 

på redaktionerna och får kontakt med branschen via sina praktikplatser. När det gäller teknisk 

utrustning har utbildningen blivit lite bättre efter ett tekniskt bidrag under 2007, det går åt 

mycket pengar till att köpa in utrustning och sedan sköta om den, berättar studierektorn.  

 Studenterna på JMG har två praktikomgångar, på två respektive 20 veckor, där de får sin 

första kontakt med branschen. Båda studenterna är väldigt nöjda med praktiken: den ena 

känner att hon kan tillgodogöra sig teorin i utbildningen mycket bättre efter att ha varit ute i 

verkligheten, den andra tycker att praktiken var det bästa med hela utbildningen. Den största 

skillnaden gentemot utbildningen har varit att de har haft kortare tid på sig att färdigställa 

texterna på redaktionerna. Samtidigt säger en av studenterna att hon är förvånad över att det 

inte var lika hårt på redaktionerna som hon hade förväntat sig, något som skolan gett en bild 

av. Studenternas åsikter om hur uppdaterad JMG känns jämfört med arbetslivet går isär: den 

ena upplever den tekniska utrustningen som helt okej medan den andra tycker att den är 

knapphändig och inte räcker till alla studenter. När det gäller innehållet i utbildningen tycker 

den ena studenten att skolan har blickarna utåt och hänger med i det som händer i branschen 

medan den andra känner att skolan inte är uppdaterad inom nya medier. 

 

På LU´s journalistutbildning försöker man efterlikna verkligheten så mycket det går på de 

praktiska delkurserna. Eleverna få arbeta med att skriva korta texter, jobba mot deadline och 

försöka få fram så bra material de kan under den korta tid de har till sitt förfogande. 

Studierektor Stefan Theander berättar också att lärarna har väldigt djupa rötter i arbetslivet 

och måste veta vad som krävs av en redaktion. Skillnaderna mellan utbildningen och en 
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tidningsredaktion ligger i att en övningsuppgift aldrig kan likställas med en artikel som ska 

publiceras i en tidning. Stefan Theander menar att låta ens klasskamrater läsa ens text inte kan 

översättas till känslan att ha gjort en ettantopp som några hundratusen människor läser. 

Utbildningen satsar på att få ut studenterna i branschen redan under utbildningen och hjälper 

till exempel till att ordna praktikplatser åt dem. När det gäller teknisk utrustning försöker 

skolan att använda samma basutrustning som branschen, men har dock inga möjligheter att 

hänga med fullt ut i alla uppdateringar, enligt studierektorn. 

 Även LU´s journaliststudenter har två praktikomgångar. De är tre respektive sex veckor 

långa och upplevs som mycket lärorika bland studenterna. Båda tar däremot upp att de kände 

sig lite osäkra inför båda praktikperioderna. Den ena berättar att han kände sig överflödig på 

den första redaktionen, på en mindre tidning, och osäker på tekniken på den andra 

redaktionen, som var på en radiostation. När studenterna kom ut på redaktionerna kände de 

igen grunderna inom exempelvis kommun och landsting, däremot märkte de av hårdare 

deadlines och mycket högre krav på kvalitet ute på redaktionerna. Båda studenterna upplever 

utbildningen som uppdaterad när det gäller teknisk utrustning och tycker det är något skolan 

satsar på. Innehållsmässigt finns däremot en del brister: största fokus ligger fortfarande på 

tidningsjournalistik, webb och nya medier i allmänhet sackar efter. En av studenterna känner 

att journalistutbildningar i allmänhet och dess lärare har fastnat på 1960- eller 1970-talet. 

 

På utbildningen i Piteå ligger likheten med tidningsredaktioner främst i att studenterna 

producerar mycket, däremot är det ett helt annat tempo och andra förutsättningar som råder. 

Utbildningsledare Patrik Häggqvist säger att de arbetar en hel del för att starta redaktioner 

genom kurserna och få in fler redaktionsövningar. Han tycker också att de har goda 

möjligheter att analysera det som produceras på skolan. Den tekniska utrustning som används 

i olika produktioner ser utbildningsledaren som en stor fördel för utbildningen, man försöker 

uppdatera utrustningen med hur det generellt ser ut i branschen. Utbildningens innehåll hålls 

uppdaterat genom att många av de som arbetar på skolan även arbetar deltid ute i branschen. 

Samtidigt tror Patrik Häggqvist inte på att enbart springa efter branschutvecklingen. 

Utbildningen håller till exempel grävkurser, trots att han inte ser någon särskilt ljus framtid 

för den grävande journalistiken. 

 LTU´s studenter har två praktikomgångar på två respektive tio veckor, varav den andra är 

valbar. Båda studenterna tycker att praktiken har en jätteviktig roll i utbildningen. Den ena 

tycker att praktiken har varit ett sätt för henne att applicera sina kunskaper i verkligheten och 

skaffa sig en journalistisk säkerhet. Hon menar att man måste se till att skaffa sig erfarenhet 
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redan under utbildningen eftersom branschen vill anställa folk som redan varit på ett antal 

ställen tidigare. Den andra studenten tycker att båda praktikperioderna borde vara 

obligatoriska och att skolan borde hjälpa studenterna att hitta praktikplatser.  

Likheten mellan att skriva för en redaktion och inom utbildningen är att båda kräver att man 

ska kunna hitta nyheter och sedan anpassa dem till läsaren. En stor skillnad är däremot 

tidsramen man arbetar inom: en av studenterna berättar att på redaktionen lägger man ner 

några timmar på en text som mest medan inom utbildningen kan man ha uppemot tre veckor 

på sig. Den andra studenten framhäver att hon har fått snabbare respons på sina texter på 

redaktionen och att hon där jobbar för ett tydligt medium och en fastställd målgrupp. 

Studenterna känner att utbildningen är bra uppdaterad både när det gäller innehåll och teknisk 

utrustning. När det gäller nya medier och utrustning som datorer och olika program tycker de 

till och med att skolan ligger före branschen. 

 

5.3 Mångsidiga journalister 
 

5.3.1 Utbildningarna 
Inom journalistutbildningarna är utbildningsledare och studenter väl medvetna om 

förväntningar på att nya journalister ska ha en mångsidig kompetens. Multikompetensen finns 

med i alla tre utbildningar som undersökts men i olika hög grad. 

 JMG´s studierektor Ulla-Stina Ewenfeldt anser att utlärningen om mångsidighet är en stor 

del i den nya Bolognainspirerade journalistutbildningen på JMG men poängterar också att det 

mest är fokus på den skrivna journalistiken i början av utbildningen. Studenterna får enligt 

henne grundkunskaper i radio, tv och webb under fem veckor men kan också välja att läsa 

fördjupande kurser. Ulla-Stina Ewenfeldt tycker att mångsidigheten är jätteviktig eftersom 

dagens journalister förväntas kunna uttrycka sig i flera olika medier. Multikompetensen är 

dock inte allt, det räcker om studenterna har åtminstone två olika kompetenser som de kan 

använda samtidigt, menar hon. 

  Studenterna på JMG tycker att utbildningen har en klar slagsida mot skrivande journalistik 

och känner inte att mångsidighet är något som genomsyrar utbildningen över huvud taget. 

Webbjournalistik finns i princip inte med på schemat, något som studenterna är märkbart 

irriterade över. De ser det som ett jättestort problem att JMG är så pass sena på det området. 

Inom radio och tv finns en kurs där studenterna får välja att rikta in sig på något av medierna. 

När de gör C-arbetet finns det möjlighet att arbeta inom radio eller tv istället för att skriva. En 
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av studenterna berättar att hon håller sig till skrivandet, mycket på grund av att skolan inte har 

tillräckligt med teknisk utrustning, som till exempel kameror och redigeringsstationer. Den 

andra studenten känner att man måste vara beredd på mångsidigheten som ny journalist i 

branschen. Eftersom tekniken hela tiden förändras är det ingen idé att mota in sig i ett hörn, 

säger hon. Den andra studenten, som har fått sommarjobb som lokalredaktör på en liten ort, 

känner sig nervös inför sin egen mångsidighet som journalist. Under sommaren ska hon både 

skriva och fotografera för tidningen. Att fotografera är däremot inget hon fått lära sig på JMG. 

 

På journalistutbildningen i Lund ligger tonvikten fortfarande på press och skrivande, enligt 

studierektor Stefan Theander. Man har dock lagt in ett större block där radio, tv och framför 

allt webb ingår. Han tycker det är viktigt att de blivande journalisterna har en bredd eftersom 

begreppet multireporter kommer allt mer. Branschen kräver mångsidighet hos de nya 

journalisterna, de måste till exempel kunna skriva för både tidningen och webben men också 

kunna producera rörliga bilder, säger han. 

 Mångsidigheten är inget övergripande inom LU´s journalistutbildning, enligt studenterna. 

På sin höjd har de fått redigera sina egna texter i ett layoutprogram. Den ena studenten ger 

utbildningen bakläxa på mångsidigheten, enligt honom upptar den skrivande journalistiken 

runt 80 – 90 procent av utbildningen. Han tycker själv att det är jätteviktigt att vara mångsidig 

som journalist eftersom det ställs allt högre krav på det området på redaktionerna. Den andra 

studenten tycker inte det är så viktigt utan har själv upplevt att var och en gör sin grej på 

redaktionerna. Han hävdar också att det går att fuska i fotografi och enkel redigering om man 

inte är alltför klumpig. Däremot vill han att webbjournalistiken ska bli mer involverad i 

utbildningen. 

 

På journalistutbildningen i Piteå (LTU) är mångsidighet en jättestor del av utbildningen, som 

utbildningsledaren Patrik Häggqvist beskriver det. Han tycker att så som arbetsmarknaden för 

journalister ser ut idag så kan det hända att även om man hamnar på en tidningsredaktion så 

kan man sluta med en dv-kamera i handen i alla fall. Han ser just multikompetensen som en 

stark förutsättning för att få jobb. 

 På LTU´s journalistutbildning finns möjligheter att lära sig bli mångsidig som journalist 

inom alla medier, enligt en av studenterna. Han menar att skolan påpekat att man måste kunna 

allt och kunna jobba inom olika medier som journalist. En annan student tycker att basen i 

utbildningen är väldigt inriktad på press och att det är svårt att få fördjupade kunskaper inom 

alla medier. Hon tror dock att det är möjligt så länge studenten är beredd att lägga mycket av 
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sin fritid på att utvecklas inom alla medier. Båda studenterna tror att mångsidighet är ett måste 

för dagens journalister eftersom förutsättningarna inom media har förändrats. I och med att 

jobben är färre idag gäller det att vara attraktiv på marknaden genom att kunna arbeta i olika 

medier.    

 

5.3.2 Redaktionerna  
På tidningsredaktionerna är redaktionscheferna ense om att det är väldigt viktigt med 

multikompetens hos nya journalister, eftersom tidningarna utvecklas allt mer mot att bli 

mediahus där nyheter publiceras i olika kanaler. De tycker också att det är naturligt att ställa 

högre krav på nya journalister inom området, eftersom de är uppvuxna med Internet och mer 

utbildade att arbeta för flera olika kanaler. 

 

På GP ser redaktionschefen att tidningen allt mer börjar gå från en papperstidning till ett 

mediahus, vilket gör att behovet av medarbetare som kan arbeta i gentemot flera olika kanaler 

ökar. Cecilia Krönlein tycker inte att journalisterna måste klara av alla journalistiska roller 

samtidigt, men att det är en nödvändighet att deras kunskaper är så breda som möjligt. Här 

tror hon att det finns skillnader mellan nya journalister och deras äldre kollegor som varit i 

branschen en längre tid. Enligt henne skiljer de sig framför allt inom webbjournalistiken, 

eftersom de yngre journalisterna är uppvuxna med Internet och har det som en naturlig del i 

sitt liv.  

 Den nyanställda journalisten på GP tror att det är oerhört viktigt att vara mångsidig som 

journalist eftersom det är så branschen fungerar idag. Hon tycker att JMG var sådär på att lära 

ut detta, webbjournalistik var en av bristfaktorerna. Hon tror dock att utbildningen satsar mer 

på webb idag eftersom det är en väldigt stor del av journalistiken.  

 

Tillförordnade redaktionschefen Karin Zillén på Sydsvenskan tycker att mångsidighet eller 

multikompetens är väldigt viktigt hos nya journalister. Hon menar att det ställs nya krav på 

reportrar, redigerare såväl som fotografer eftersom alla tidnings- eller medieföretag numera 

arbetar i flera kanaler. En journalist förväntas idag kunna arbeta för papperstidningen, för 

nätet och i förekommande fall även för radio och tv, enligt henne. Karin Zillén ser inga 

skillnader mellan nya journalister och deras äldre kollegor, förutom när det gäller just 

flexibiliteten, de nya ska vara öppna och kunna arbeta i olika kanaler och med olika medier. 
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 Journalisten på Sydsvenskan tycker inte att utbildningen som hon gick på JMK var bra på 

att lära ut mångsidighet till studenterna, det var fokus på den skrivande journalistiken. Själv 

ser hon mångsidighet som väldigt angeläget med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut och 

eftersom högkonjunkturen håller på att ebba ut är det större chans att få jobb om man kan 

många olika saker. På Sydsvenskan är hon skrivande reporter, hon har också velat lära sig 

redigera men redaktionen vill inte släppa henne från reportersidan. Hon säger också att hon 

kan fotografera i nödfall och har testat webbradio någon enstaka gång. Hon medger att hon en 

gång velat ha bredare kunskaper inom olika medier och kanaler men att hennes bredd är på 

andra områden. Tidningen uppskattar istället henne för hennes reportage och 

specialkunskaper inom mångfald. 

 

Redaktionschef Lena Olofsson på NSD tror att det är väldigt viktigt att dagens journalister är 

mångsidiga inom olika medier, eftersom tidningarna går allt mer mot multijournalistik. Hon 

tycker att det är självklart att kraven är högre på de nya journalisterna inom detta område. De 

äldre journalisterna har redan sina specialkunskaper och därför får man gå sakta fram med 

vidareutbildningar internt, enligt henne. Lena Olofsson förstår att det kan uppfattas som 

orättvist att de nya journalisterna förväntas kunna mer, men samtidigt är det en naturlig 

utveckling. När hon själv och hennes jämngamla kollegor utbildade sig till journalister fanns 

inte Internet och därför finns det ingen chans att de ska kunna det lika bra som de som hållit 

på med det från grunden, säger hon.  

 Journalisten på NSD tycker att hon har haft stor nytta av sin mångsidighet, på första 

arbetsplatsen satsade de mycket på flera kanaler och hon fick använda allt hon hade lärt sig på 

en gång. På NSD har hennes multikompetens välkomnats, kollegorna tycker att det är roligt 

att hon kan så mycket. Om kraven på mångsidighet skiljer sig mellan de nya journalisterna 

och de äldre vet hon inte, hon har aldrig känt att hon ska kunna hantera allt på en redaktion 

bara för att hon tillhör den yngre generationen journalister. 

 

5.4 Nischade journalister 
Även om mina intervjuer fokuserade mycket på multikompetens hos nya tidningsjournalister 

poängterade vissa av mina intervjupersoner en annan viktig kvalitet hos journalister, nämligen 

nischning. Journalisten har ett specialområde som hon är extra kunnig inom och gärna skriver 

om.  
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 En av redaktionscheferna, Sydsvenskans Karin Zillén, nämner nischning som en betydande 

del för nya journalister, det vill säga att de har specialkunskaper inom ett särskilt område. 

Hon tar upp det i kontrast till kravet på mångsidighet hos nya journalister. Enligt henne är det 

mycket fördelaktigt att vara riktigt bra på en sak och det finns ett behov av sådana journalister 

i framtiden. Det finns ett behov av de som är specialiserade inom ett visst ämnesområde men 

det finns också behov av de som är särskilt inriktade på att just skriva, gräva eller systematiskt 

ta fram fakta. Journalister som redan har eller odlar fram sin egen specialitet är avgörande för 

papperstidningens överlevnad, enligt Karin Zillén. 

 Journalisten som jag intervjuade på Sydsvenskan menar också att specialkunskaper kan 

vara minst lika värdefulla som mångsidighet, detta har hon själv fått uppleva på redaktionen. 

De uppskattar hennes skrivande och hennes specialkunskaper inom mångfald och vill därför 

inte släppa henne från reporterrollen, även om hon själv har velat vara mer mångsidig och 

exempelvis testa på redigerarrollen. Hon medger dock att det är ganska ovanligt att 

redaktionerna anställer unga och nya journalister som är specialiserade på ett specifikt 

område. 

 Bland utbildningarna är det egentligen bara LU som funderat kring journalisters nischning. 

LU´s studierektor Stefan Theander tar upp att en journalists särskilda ämneskunskaper kan  

avgöra om han får jobbet eller inte. Idag är journalistutbildningarna väldigt inriktade på 

traditionell samhällskunskap, men han tror att framtiden kommer kräva fler naturvetenskapligt 

skolade journalister och fler ekonomijournalister till exempel. Över huvud taget kommer 

specialkunskaperna värderas högre i framtiden. Till hösten startar LU en särskild 

journalistutbildning med naturvetenskaplig inriktning och planerar även att lägga in mer 

ekonomi i den vanliga journalistutbildningen och öppna mot ekonomihögskolan vid LU. 

Enligt Stefan Theander finns det behov av mer kunskap på just ekonomiområdet.  

 En av LU´s studenter upplever nischning som mer fördelaktigt än multikompetens hos nya 

journalister. Han har inte uppfattat multikompetensen som någon särskilt hög prioritet på 

redaktionerna i nuläget.  

 

5.5 Förväntningar och krav på nya journalister 
 

5.5.1 Förväntningar och krav inom utbildningarna 
De kunskaper och erfarenheter som eleverna förväntas lära sig under utbildningens gång är 

svårt för utbildningsledarna att sammanfatta i en mening.  
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 Det som JMG´s studierektor framhäver som det mest väsentliga är att eleverna lär sig vara 

källkritiska, lär sig skriva vederhäftiga journalistiska alster, lär sig om den journalistiska 

etiken och lär sig använda sin kreativitet.  

Studierektorn på LU´s journalistutbildning har höga förväntningar på sina elever, när de slutar 

förväntar han bland annat att de vet hur samhället fungerar, vilka rättigheter man har som 

journalist och att de är säkra i sitt skrivande. 

 På LTU´s journalistutbildning poängterar utbildningsledaren hur viktigt det är att 

studenterna kan anlägga ett analytiskt perspektiv på sin yrkesroll, det vill säga fråga sig vad 

de gör och varför de gör det och på så vis tänka efter om de kan göra det på något annat sätt 

med ett bättre resultat.  

  

Det gemensamma för studenterna är att de tycker att kraven varit för låga på den 

journalistutbildning de gått.  

 På JMG anser studenterna att det hade kunnat ställas högre krav och att utbildningen skulle 

kunna hålla ett högre tempo. En student berättar att man kan slappa ganska mycket på 

utbildningen men ändå klara sig. Hon har slutat kämpa för att få VG i betyg och nöjer sig 

numera med G.  

 Även på utbildningen i Lund önskar studenterna hårdare och striktare krav från lärarna. 

Studenterna säger att det går att lämna in dåliga arbeten efter deadlinen löpt ut och att det går 

att slappa sig igenom vissa kurser utan att det får några konsekvenser.  

 Vid LTU´s utbildning tycker en av studenterna att kraven från utbildningen har varit 

mycket lägre än hennes egna krav på sig själv. En annan student tycker att vissa kurser har 

haft höga krav och andra väldigt låga, men har ändå genomgående känt krav att skriva texter 

och producera inslag som håller kvalitet. Det centrala har inte alltid varit att lämna in i tid 

utan att lämna något som håller för publicering eller sändning.  

 

JMG´s studierektor förväntar sig att deras studenter ska bära med sig en känsla av att de är så 

pass kompetenta att de klarar av i stort sett vilket journalistiskt arbete som helst. Hon vill 

också att de ska kunna arbeta både på en redaktion och som frilansare efter de avslutat sina 

studier på JMG.  

 Utbildningen i Lund ska göra studenterna medvetna om att det är en tuff arbetsmarknad 

men också ge dem hopp om att våga ge sig in i en bransch som är långt ifrån självklar, enligt 

studierektorn. Han säger att de ändå försöker fokusera på branschens alla möjligheter. 
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 Utbildningsledaren vid LTU hoppas att deras studenter är väldigt breda i sina kunskaper 

när de avslutar utbildningen. Något annat centralt är att kunna ta ansvar och ha ett eget driv 

när de kommer ut och ska börja jobba.   

 

Det som studenterna vill bära med sig från sina journalistutbildningar är främst journalistiska 

grundkunskaper.  

 På JMG tror sig studenterna ha mest nytta av de journalistiska hantverksknep de fått lära 

sig under utbildningen, som hur man skriver en ingress (inledning till nyhetstext), ställer bra 

frågor och hittar vinkeln för en nyhet. 

 Studenterna vid LU tycker att det allmänna tänket och de grundläggande reglerna inom 

journalistiken är betydelsefulla att bära med sig ut i arbetslivet. Det är också viktigt att vara 

beredd att jobba lite överallt och inte ha för höga förhoppningar om glamourösa jobb i början 

av karriären.  

 LTU´s journaliststudenter bär med sig lite olika erfarenheter: den ena är glad över de 

praktiska kunskaperna han fått, som att till exempel kunna skriva artiklar, redigera och filma, 

medan den andra tycker att hon har byggt upp en säkerhet i sin journalistik och utvecklats 

otroligt mycket under de tre utbildningsåren. 

 

5.5.2 Förväntningar och krav inom tidningsredaktionerna 
De krav som tidningsredaktionerna ställer på nyutexaminerade journalister är bland annat att 

kunna skriva bra, hitta nyheter och vara mångsidiga. Förutom för det sistnämnda gäller i 

princip samma krav för nya journalister som för deras äldre kollegor. 

 På GP´s redaktion vill man att de journalister som börjar jobba hos dem ska ha 

arbetslivserfarenhet från en annan redaktion. Cecilia Krönlein känner att de kan ställa de 

kraven eftersom GP är en stor tidning i en storstad. Det är viktigt att deras nyanställda har 

varit i liknande arbetssituation tidigare, kan jobba snabbt och tänka nyheter utifrån vinkling. 

 På Sydsvenskans redaktion ställs samma krav på nya journalister som på de som redan 

arbetar där, de ska kunna skriva bra, vara nyfikna, vetgiriga och noggranna. De ska också 

kunna arbeta snabbt och vara stresståliga. En flexibilitet och öppenhet inför att arbeta i flera 

olika kanaler är också värdefullt hos de nyutexaminerade. Skillnaden som Karin Zillén ser 

mellan utbildningarna och redaktionerna är att på en redaktion är allting på riktigt. Med det 

menar hon att journalisterna på en redaktion skriver artiklar som ska publiceras någonstans, 

vilket innebär att den måste vara korrekt, välskriven och ha en bra nyhetsvinkel.  
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På NSD kräver man av nya journalister att de ska ha baskunskaper i skrivande, redigering 

och foto och att de ska vara mångsidiga, det vill säga att de ska kunna göra lite olika saker på 

redaktionen. Lena Olofsson tror inte att utbildningarna förbereder studenterna på den höga 

produktionstakten, att de till exempel inte kan sitta och fila på ett jobb för länge. Däremot 

tycker hon de är väldigt väl förberedda på att plocka fram fakta och nyheter. 

 

De nyanställda journalisterna känner främst att kraven från redaktionerna ligger i att kunna 

jobba med webben och Sydsvenskans journalist tycker att redaktionerna ofta underskattar en 

som ny journalist.  

Journalisten på GP tror inte att det ställs särskilda krav på nya journalister jämfört med de 

som redan arbetar på redaktionen. Däremot är en journalist mer konkurrenskraftig om hon är 

mångsidig, i slutändan väljer redaktionen hellre någon som är multikompetent än någon som 

bara kan skriva. Hon nämner dock att de äldre journalisterna kommer undan med att de inte 

kan jobba med webben, medan de nya journalisterna förväntas kunna det redan när de börjar 

arbeta. Journalisten medger att det kan kännas orättvist men samtidigt höjer de nya 

journalisterna kvaliteten på yrket och redaktionerna får in nytt blod och nya kvaliteter. 

 Sydsvenskans journalist känner att kraven är lika för alla journalister på redaktionen Ibland 

är kraven till och med lägre än det hon vet att hon klarar av, kollegorna blir förvånade över att 

hon kan offentlighetsprincipen och har specialkunskaper inom olika områden. Det skiljer 

ingenting i kraven på de nya och de äldre journalisterna, varken när det gäller kunskapskrav 

eller teknikkunskaper, menar hon. 

 Journalisten på NSD upplevde att de redaktioner hon arbetat på har haft förväntningar på 

att hon ska komma med egna idéer, leverera och göra ett bra jobb. Hon tror också att de 

förväntar sig att man är på hugget och är villig att diskutera. Eftersom hon är anställd som 

både allmänreporter och webbreporter på NSD förväntar redaktionen att hon kan skriva för 

webben och producera webb-tv. Hon tror inte att NSD gör någon skillnad i kraven de ställer 

på nya respektive äldre journalister, åtminstone inte som hon har känt av.  

 

Samtliga utbildningsledare tror att multikompetens och kunna uttrycka sig i olika medier är ett 

krav för nya journalister som ska börja arbeta på en redaktion. Utbildningsledarna vid LU och 

LTU framhäver detta som det allra viktigaste.  

Stefan Theander vid LU säger att det inte räcker längre att bara kunna skriva utan 

fenomenet med multireportrar växer sig allt starkare, nya journalister måste ha en helt annan 

bredd än tidigare.  
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Patrik Häggqvist vid LTU tror att multikompetensen är en stark förutsättning för att få 

jobbet och poängterar också att kunskaperna inte får vara tidsbestämda. Han hoppas att 

studenterna vid deras journalistutbildning är förberedda på en föränderlig framtid och villiga 

att söka ny kunskap.  

Ulla-Stina Ewenfeldt vid JMG tycker också att multikompetensen är jätteviktig hos nya 

journalister men räknar även upp presskritisk förmåga, etiska överväganden, uttrycksglädje 

och påhittighet som betydelsefulla att ha med sig på en tidningsredaktion.  

 

JMG-studenterna känner att redaktionerna främst vill att man ska vara snabb, mångsidig och 

pålitlig som journalist. En student poängterar att redaktionerna också kommer kräva att man 

är självständig och kan hitta nyheter på egen hand.  

Vid LU tror studenterna att redaktionerna vill ha journalister som är pålitliga och kan 

leverera i god tid innan deadline. Journalisterna ska även vara stresståliga och vara 

verksamma inom olika medier. Men ingen av studenterna tror att multikompetensen kommer 

vara avgörande för att få jobbet. Den ena studenten menar att på mindre redaktioner har de 

inte kommit så långt att de behöver multikompetenta medarbetare och den andra studenten 

säger att de större redaktionerna har alltid folk som är bättre på just fotografering och 

redigering.  

Studenterna vid LTU tror att redaktionerna vill att man ska ha gått en känd utbildning och 

att man ska ha med sig erfarenhet från branschen redan vid examensdagen. De tror även att 

redaktionerna efterfrågar multikompetens, men möjligtvis längre fram i tiden. Den ena 

studenten tror att redaktionerna är lite fast i det gamla och att vissa famlar i mörkret med den 

nya tekniken, som exempelvis webb-tv. Den andra studenten säger att det är bra att ha inblick 

i de flesta medier men att redaktionen antagligen vill att hon ska hantera den skrivande 

journalistiken allra bäst. 

 

5.6 Framtiden 
 

5.6.1 Förbättringar inom journalistutbildningarna 
Något som kan förbättras inom flertalet journalistutbildningar är att hålla sig uppdaterad om 

nya journalistiska uttryckssätt och hänga med i den tekniska utvecklingen, tror JMG´s 

studierektor. Hon tycker däremot att det är svårt att uppfylla eftersom det är så pass dyrt. 
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LTU´s utbildningsledare tror istället dagens journalistutbildningar behöver vara lite mer på 

hugget i debatten om var journalistiken står någonstans, de som bedriver utbildningarna borde 

vara mer aktiva i debatten kring bloggar eller kring etiska övertramp. Enligt honom är det 

viktigt att studenterna förstår vikten av att utbilda sig till journalist, de måste se att de har 

något mer att erbjuda än de som skriver bloggar till exempel. Även för LU´s studierektor är 

det viktigt att utbildningarna klargör yrket journalist, eftersom det blir allt mer luddigt i 

kanterna. Han betonar framför allt att de måste lära ut var gränsen går för till exempel reklam 

och pressmeddelanden. 

 

På JMG´s utbildning berättar studierektorn att de hela tiden ser över och utvecklar sina kurser 

med hjälp av utvärderingar från studenterna. Bildjournalistik är det enda område hon nämner 

att de måste få in i utbildningen som inte finns med idag.   

 JMG-studenterna vill att utbildningen ska förbättras inom webb och bildjournalistik, men 

även utvecklas ytterligare inom radio och tv. Frilanskunskap är en annan del som de vill att 

det ska satsas mer på. En student känner att både utbildningen och redaktionerna måste bli 

bättre på att omfamna nya grejer istället för att sträva bakåt i tiden. Hon tror också på mer 

interaktivitet mellan redaktionerna och läsarna. En annan student vill att skolan ska vara ännu 

bättre på att hålla kontakt med branschen. Hon upplever dessutom att JMG är väldigt 

fokuserad på att få in så mycket studenter som möjligt för att kunna säga att det är den bästa 

utbildningen i landet. 

 GP-journalisten som från början gått JMG´s utbildning tycker att utbildningens teoretiska 

delar var utdragna och hade kunnat komprimeras. Eftersom praktiken var det bästa med hela 

utbildningen och där hon lärde sig mest hade hon gärna sett att denna hade kunnat förlängas 

ytterligare. En annan sak för att få mer kontakt med branschen är att plocka in fler 

handplockade gästföreläsare från tidning, tv eller veckopress. Enligt henne var lärarna på 

JMG mycket pålästa men hade dessvärre inte haft kontakt med yrkeslivet på ett bra tag.  

 

Journalistutbildningen i Lund är relativt sett en ganska liten utbildning och har inte funnits så 

länge, enligt studierektorn. Han tycker att med tanke på detta kan saker som teknikparken och 

studiomiljöer förbättras. Andra områden där han tycker att både svensk press och utbildningen 

kan satsa mer på är EU-kunskap och beslutsfattandet i Bryssel. Han vill också fokusera mer 

på lokaljournalistiken inom utbildningen.  

 Studenterna på LU´s journalistutbildning tycker främst att utbildningen måste förbättras 

inom webbjournalistiken, men även övriga medier förutom press.  
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Även på journalistutbildningen i Piteå vill utbildningsledaren lägga mer krut på 

bildjournalistiken. Han vill ha kvar de kurser utbildningen håller i ämnet i nuläget men se 

över dem för att styrka bildjournalistiken inom både stillbild och rörlig bild. 

På LTU´s journalistutbildning handlar det inte enbart om att förbättra där det finns brister utan 

även om att utveckla det utbildningen är bra på. Utbildningsledaren säger att de redan står 

starka i den multikompetens de lär ut idag och att de även fortsättningsvis vill värna om den. 

 LTU´s studenter vill framför allt ha fler kurstillfällen och fler gästföreläsare från 

branschen. En student säger att han vill få ut maximalt av den tid och de pengar han lägger på 

utbildningen, en annan tycker att skolan borde prioritera att lägga mer pengar på föreläsningar 

istället för enbart på utrustning. De tycker också att kraven på utbildningen bör höjas och att 

betygskriterierna ska ändras. En student tycker att det ska finnas fler kurser med VG som 

högsta betyg, eftersom det kan vara ett sätt för skolan att visa att de ställer högre krav. Samma 

student vill att kommunikationen ska förbättras inom utbildningen, att det ska gå lättare att få 

tag på lärare via e-post till exempel. 

 NSD´s journalist som gått på journalistutbildningen invänder framför allt mot att biten med 

media- och kommunikationsvetenskap var så pass komprimerad och enbart låg under det sista 

utbildningsåret. Hon hoppas att skolan har förändrat detta upplägg tills idag. En annan del 

som utbildningen borde förbättras inom, enligt henne, är den skrivande journalistiken och då 

framför allt genom uppföljning och bearbetning av studenternas texter. 

 

Sydsvenskans journalist som gått på JMK skulle vilja att utbildningen fick en starkare 

koppling till arbetslivet och att lärarna blir betydligt mer medvetna om hur arbetsmarknaden 

ser ut för journalister och vilka krav som ställs på redaktionerna. Behovet av redigerare och 

webbjournalister måste tas på allvar, enligt henne. Utbildningen bör också skala bort flera 

moment som är för akademiska och istället prata mer om etiska frågor, tycker hon. 

Journalisten påpekar att det rådde en grundläggande missuppfattning inom utbildningen, 

lärarna trodde att de nya journalisternas jobb var att skriva texter när det i själva verket var att 

ha bra idéer och hitta de bästa nyheterna. Det är nämligen detta som journalister får höjd lön 

och tillsvidareanställning för, menar hon. Hon tycker dessutom att Journalisthögskolan borde 

fokusera mer på mångfald i medier, det skulle helst genomsyra hela utbildningen. 

Journalistiken måste spegla hur samhället ser ut, att det bor människor med olika härkomst, 

språk och levnadsvillkor i Sverige. Hon betonar att med tanke på detta är det en framtidsfråga 

för alla svenska medier att dra nytta av utvecklingen och inte ignorera den.  
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Redaktionscheferna tycker framför allt att utbildningarna måste förbättras på området 

multikompetens och utbilda studenterna mer inom bland annat foto och tidningsredigering. 

 Cecilia Krönlein på GP tycker främst att journalistutbildningar måste bli bättre på 

flerkanalstänket. Hon tror att många som söker till journalistutbildningarna gör det för att de 

tycker det är roligt att skriva eller är samhällsintresserade, men idag räcker inte det. En annan 

sak som tidningsredaktioner råder brist på är mångfald, de har alldeles för få journalister som 

exempelvis är andra generationens invandrare. Det är inte så bra att skildra en stad och en 

verklighet ur ett helvitt medelsvenssonperspektiv när 25 procent av invånarna i Göteborgs 

kommun är första- eller andra generationens invandrare, menar hon. Därför måste 

journalistutbildningar locka till sig andra grupper av elever. För att lyckas med det krävs att 

arbetsplatserna, journalistutbildningarna och gymnasieskolorna samarbetar. Cecilia Krönlein 

säger att åtminstone JMG är ganska medvetna om både behovet av etnisk mångfald och 

behovet av flerkanalstänk.  

Sydsvenskans Karin Zillén tycker att utbildningarna måste bli betydligt bättre på 

nätjournalistik eftersom det är där jobben kommer att finnas de närmaste åren. Detta är något 

hon tror att utbildningarna underskattar. Hon vill också att utbildningarna ska förbättras inom  

multikompetens och framför allt betona tidningsredigering, där det än så länge finns en stor 

arbetsmarknad. 

NSD´s redaktionschef Lena Olofsson betonar vikten av att utbildningarna ska ha mer 

kontakt med redaktionerna eftersom det är där som studenterna ska hamna efter utbildningen. 

Hon förväntar sig också att utbildningarna är medvetna om att det är mångsidighet och 

multijournalistik som redaktionerna kommer efterfråga framöver och att de därför bör ge 

studenterna rätt utbildning i detta. Ett bristområde bland nyutexaminerade journalister är foto, 

det är det inte många som kan, enligt Lena Olofsson. Förutom detta behöver de blivande 

journalisterna känna sig någorlunda trygga med att göra webb-tv, skriva för webben och 

naturligtvis även skriva för papperstidningen. 

 

5.6.2 Framtiden för journalister 
Framtiden för journalister handlar enligt redaktionscheferna mycket om att vara 

anställningsbara, att fylla de behov som redaktionerna har. Det är oerhört viktigt att vara 

multikompetent som ny journalist, men å andra sidan kan det också bli värdefullt att utveckla 

specialkunskaper inom ett visst område och skapa sig en egen nisch.  
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Enligt GP´s redaktionschef Cecilia Krönlein kommer framtidens journalister, liksom 

dagens, behöva vara nyfikna, ha ett driv, veta hur samhället fungerar och kunna granska det. 

För att studenterna ska bli anställningsbara i framtiden måste journalistutbildningarna bli mer 

lyhörda för vilket behov som finns på arbetsmarknaden och var den största möjligheten att få 

jobb finns. 

Karin Zillén på Sydsvenskan tror att multikompetens är betydande för framtidens 

journalister men även nischning. Det finns behov av folk som är riktigt bra på en sak och har 

det som sin specialitet. Hon förstår att det är svårt att vara det som nyutexaminerad men 

menar samtidigt att en papperstidning inte kan överleva om det inte finns folk som kan skriva 

riktigt bra och hitta fram till de speciella nyheterna.  

Enligt Lena Olofsson på NSD är multimediajournalistik det som gäller i framtiden och 

även om NSD inte är någon föregångare inom detta är det många anställda på tidningen som 

är just multimediajournalister. Utbildningarna behöver alltså breddas för att ge studenterna en 

chans att prova på alla bitar, det ökar chansen för dem att få jobb i framtiden. Lena Olofsson 

tror att de som väljer att rikta in sig på enbart en mediekanal smalnar av sin chans till jobb i 

framtiden. 

 

GP´s journalist känner att hon har haft turen och förmånen att få en tillsvidareanställning på 

en väldigt stor arbetsplats och känner därför att framtiden ser ljus ut. Efter man väl har fått en 

anställning kan man ofta få en annan tjänst internt, däremot är det inte lika vanligt att GP 

nyanställer externt, alltså anställer personer som inte arbetat där tidigare. Rent allmänt har hon 

fått ett intryck av att det börjar hända lite i branschen nu, att det görs fler nyanställningar än 

för några år sedan. Det hon tror att framtiden kommer kräva av journalister är att de behöver 

kunna mycket mer teknik även om de ska jobba på en dagstidning. De ska till exempel kunna 

webben och rörlig media bättre. 

 Sydsvenskans journalist har också en positiv framtidssyn, hon känner sig väldigt förankrad 

på arbetsmarknaden och är övertygad om att hon kommer ha ett jobb såvida inget oväntat 

händer. Enligt henne kommer det att krävas en bredare kompetens av framtidens journalister, 

de behöver veta hur världen som de rapporterar om ser ut och bli mer medvetna om 

samhällets mångfald. Än så länge är journalistkåren väldigt homogen men det är något som 

håller på att förändras nu, berättar hon. Framtidens journalister behöver också vara 

mångsidiga för att kunna få insteget på arbetsmarknaden. 

 Journalisten på NSD tror att det kommer hända mycket inom nya medier och teknik de 

närmaste åren, därför gäller det för journalister att hänga med i utvecklingen. Det kommer 
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inte att vara statiskt som det kanske har varit tidigare utan det gäller att fortbilda sig för att 

hänga med, säger hon. Hon menar också att det kommer finnas fortsatta krav på mångsidighet 

hos journalister och att man därför måste kunna behärska de olika mediekanalerna. 

 

Utbildningsledarna vid de olika utbildningarna poängterar vikten av att känna sig bekväm i 

flera olika medieformer och kunna växla mellan dem vid behov. En bred generell 

samhällskunskap men också nischning inom specialområden kommer också väga tungt bland 

framtidens journalister, enligt utbildningsledarna.  

JMG´s studierektor tror även att de kunskaper som lärs ut idag, i till exempel etik och 

källkritik, kommer vara betydelsefulla även framöver och det kommer ställas högre krav på 

att journalister ska kolla upp fakta på allt kortare tid. För att bygga vidare på detta inom 

utbildningen gäller det att påminna varandra om vad som är viktigt med journalistiken och 

inte tappa det ur sikte, enligt studierektorn. 

LU´s studierektor tror framför allt att nischningen kommer få en större roll i framtiden, 

specialkunskaper inom ett visst ämne, som ekonomi eller naturvetenskap, kan avgöra om 

personen få jobbet eller inte. Det utbildningen kan göra för att främja just nischning är att 

plocka in specialämnen mer i de enskilda kurserna, något man redan har börjat satsa på, enligt 

studierektorn.  

LTU´s utbildningsledare tror att framtidens journalister behöver vara breda i sin 

allmänbildning eftersom det är deras uppgift att kunna orientera andra människor i samhället. 

Han menar att man hela tiden ser över verksamheten för att kunna förbättra det som behöver 

förbättras men också för att utveckla de sidor utbildningen redan är starka på.  

 

JMG´s studenter vet om att de ger sig in i en hård bransch och vet om att de, liksom andra nya 

journalister, kommer att behöva jobba för att komma framåt. En student säger att det inte är 

någon idé om allt negativt som sägs om framtiden utan istället ge sig ut i arbetslivet och se 

vad som händer. Hon säger sig vara beredd på att arbeta under väldigt obekväma former och 

behöva flytta omkring.  

Vid LU ser studenterna en inte alltför ljus framtid framför sig. En student har nyligen fått 

ett sommarjobb och känner ändå att han gjort rätt yrkesval. En annan ser möjligheten i att 

många 40-talister pensioneras och att det kan leda till många lediga tjänster. Enligt 

studenterna i Lund kommer hela medievärlden att förändras och det kommer ställas andra 

krav på  framtidens journalister: mångsidigheten är en viktig del i detta. En av studenterna 
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medger att han tycker det är lite fjantigt att tidningarna ska hålla på att göra tv och radio, men 

förstår att de gör det för att hänga med i utvecklingen.  

Studenterna vid LTU är också förberedda på en tuff framtid inom arbetslivet som 

journalist. De tror att de kommer behöva kämpa för att synas och visa vad de går för. En 

student tror att många kommer försörja sig som frilansande journalister. En annan student tror 

att det kommer att krävas väldigt mycket vilja och initiativförmåga av framtidens journalister. 
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6 Analys och diskussion 
Tanken med min intervjuundersökning var bland annat att utröna om mina förutfattade 

meningar stämde men också att få svar på mina frågeställningar.  

Mina förutfattade meningar om dagens journalistutbildningar visade sig stämma på många 

områden, men jag hade också missat flera väsentliga saker. Jag hade rätt i att utbildningarna 

både har sina styrkor och sina brister, något annat hade väl egentligen varit konstigt. Mycket 

riktigt var grävande journalistik något som fortfarande prioriteras på utbildningarna, likaså att 

studenterna ska få testa på journalistik inom olika medier. Som jag hade anat får studenterna 

mest testa på olika medier och hinner därför inte få någon djupare kunskap inom något 

medium, förutom möjligen press.  

Jag såg mångsidig kompetens som nästintill ett krav för att få jobb idag. Riktigt så hårt tog 

inte alla intervjupersoner på det men redaktionscheferna tyckte att det var ett stort plus och 

något som kunde göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.  

 

Ett område som jag däremot inte hade reflekterat så mycket över innan jag skrev denna 

uppsats var journalisters nischning. Genom mina intervjuer fick jag fram en del åsikter kring 

just detta. Att ha ett eget specialområde, en nisch, sågs som värdefullt hos journalister över 

huvud taget. På detta område visade sig Lunds universitet ligga i framkant, eftersom de startar 

en särskild journalistutbildning för naturvetare hösten 2008.  

Nischade journalister kan ses som motsatsen till mångsidiga eller multikompetenta 

journalister, men det behöver inte vara det. En mångsidig tidningsjournalist som hanterar de 

flesta roller på redaktionen men som även har en nisch eller specialområde borde vara det 

bästa en redaktion kan önska sig. Frågan är hur vanliga sådana journalister är, även bland de 

nyutexaminerade journalisterna. 

 

Tv och radio ingick i samtliga journalistutbildningar även om tyngden ändå låg på skrivande 

journalistik. Undantaget från det var journalistutbildningen vid Luleå tekniska universitet, där 

studenterna har möjlighet att komponera ihop kurser efter intresse och därmed fördjupa sina 

kunskaper inom etermedierna.  

Något som verkligen förvånade mig var hur långt efter utbildningarna låg inom 

bildjournalistik och webbjournalistik. Detta gällde i synnerhet utbildningarna vid LU och 

JMG där dessa ämnen i princip inte förekom alls. LTU visade sig ha kommit en bit på väg 

med ämnena men ändå inte ända fram. 
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Deadline och stress var något jag anade att studenterna fick uppleva främst under praktik 

på redaktioner och inte så mycket på skolan. Det visade sig dock vara värre än jag trott, alla 

utbildningarna verkar vara ganska slappa för att vara på universitetsnivå och eleverna kan i 

vissa fall glida igenom kurser. En artikel skrivs på en knapp dag på en tidningsredaktion, på 

utbildningarna kan studenterna ha upp till tre veckor. Kvalitetskraven är låga på vissa 

utbildningar och det går att lämna in efter deadline. 

 När studenterna kommer ut på praktik får de däremot uppleva det verkliga livet för en 

journalist. Samtliga studenter tyckte att praktiken var nödvändig och mycket lärorik. Ju längre 

praktiken var desto bättre och vissa studenter tyckte att den var det bästa med hela 

utbildningen. JMG har den längsta praktiken på 20 veckor, vilket kan behövas för att ge 

eleverna tillräckligt mycket erfarenhet innan de ska ge sig ut i arbetslivet ”på riktigt”. 

 

I mina förutfattade meningar (se Inledning) nämnde jag en rad olika saker som jag tyckte att 

en nyutexaminerad journalist borde kunna efter tre års utbildning. Även om utbildningarna 

var olika långa visade det sig att ingen av utbildningarna lyckas med lära ut allt som en ny 

journalist behöver kunna, på vissa områden var de till och med långt ifrån. 

 

I analysarbetet har jag valt att fokusera på ett antal utvalda områden som jag tycker belyser 

vad min intervjuundersökning handlade om. Fokus ligger på de områden som är mest 

väsentliga för nya tidningsjournalister. För det första gör jag en evaluering av hur det ser ut på 

utbildningarna och redaktionerna, därefter går jag in på två väsentliga områden för nya 

journalister, nämligen mångsidighet och nischning. Jag analyserar också vilka krav och 

förväntningar som utbildningarna och redaktionerna har på de nya journalisterna. Avsnittet 

avslutas med en inblick i framtiden för journalister och vilka förbättringar som är mest 

essentiella för utbildningarna att genomföra. 

 

6.1 Åsikter om de undersökta journalistutbildningarna 
Efter att ha genomfört mina intervjuer började jag se en del röda trådar i mitt material. Jag 

fick en bild av de olika journalistutbildningarna. Alla utbildningar hade sina klara styrkor men 

dessvärre också en hel del brister. Mångsidighetens existens – eller icke-existens – på 

utbildningarna blir ett hett diskussionsämne där många av mina intervjupersoner vädrar sina 

åsikter. 
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6.1.1 Skrivande journalistik och multikompetens 
Studenterna på LU och JMG tycker att deras utbildningar fokuserar främst på press och 

skrivande journalistik medan LTU´s studenter tycker att deras utbildning poängterar 

mångsidighet och förbereder studenterna att arbeta inom olika medier. Studenterna på JMG 

tillhör dem i min undersökning som känner sig mest nöjda med den skrivande delen av 

utbildningen och tycker att de fått väldigt djup kunskap på området.  

 

Utbildningen har en klar slagsida mot skrivande journalistik, det är helt uppenbart. Jag 

tycker att de informerar om mångsidighet men det är egentligen inget som genomsyrar 

utbildningen. 
- Student, JMG 

 

Att den skrivande journalistiken är en stor del av utbildningen är visserligen bra eftersom en 

tidningsjournalist som inte kan eller vill skriva inte passar så bra in på en tidningsredaktion. 

På LU låter det likadant som på JMG, en av studenterna berättar att mångsidigheten inte är 

något övergripande och att 80 till 90 procent av utbildningen är inriktad på skrivande 

journalistik. Med tanke på vad utbildningen utlovar i sin utbildningsplan ser detta inte så bra 

ut: LU skriver att utbildningen främst var inriktad på press tidigare, men i takt med 

mediebranschens utveckling har utbildningen breddats till att omfatta även radio, tv och 

webbjournalistik. Tydligen ligger tyngdpunkten ändå kvar på skrivande journalistik.   

 

Det är oerhört stort fokus på tidningsjournalistik. Den produkten minskar ju för varje dag 

så det är ju inte så up to date. 
- Student, LU´s journalistutbildning 

 

Att utbildningen har en tydlig inriktning mot skrivande journalistik ska inte enbart ses som 

negativt, det kan innebär förhoppningsvis att studenterna får en fördjupad kunskap på det 

området. När jag frågar studenterna säger den ena att de har fått ganska bra utbildning i 

skrivande journalistik medan den andra känner att de mest fått lära sig tänket kring 

journalistiskt skrivande. Om nu utbildningen innehåller mestadels skrivande journalistik men 

studenterna är inte helt nöjda med den delen kan man undra vilka moment som utbildningen 

faktiskt lägger ned tid och kraft på. Styrkan verkar vara praktiken och kontakterna som LU 

har med branschen. Detta är något som lyfts fram även i de andra utbildningarna, praktiken är 

en populär del i utbildningen oavsett vem jag frågar. Mer om detta längre ned i avsnittet. 
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Jag har alltså konstaterat utifrån studenternas åsikter att fokus fortfarande ligger på press och 

skrivande journalistik inom JMG och LU. Den tredje journalistutbildningen som ingick i min 

undersökning var LTU´s journalistutbildning. Den sammantagna uppfattning som jag får efter 

att ha pratat med utbildningsledare, studenter och en före detta student är att här läggs det 

faktiskt stor vikt vid att studenterna ska bli multikompetenta.  

 

Det är en jättestor del av utbildningen. Vi står starka i den multikompetens vi utbildar till 

och det är också något vi vill värna om. 
- Patrik Häggqvist, utbildningsledare LTU´s journalistutbildning  

 

Men för att studenterna ska lyckas med att uppnå multikompetens kräver detta också en stor 

portion viljestyrka och ambition hos dem själva. Men i och med att det är multikompetens 

som många redaktioner eftersöker i dagens mediebransch är det kanske nödvändigt att 

studenterna ägnar den extra kraften och mödan som krävs för att utvecklas till en mångsidig 

journalist. Det kan kännas tufft under utbildningsåren att ha en press på sig att lära sig allt, 

eller åtminstone det mesta, men när studenten sedan ska ta klivet in i arbetslivet innebär det en 

oerhörd trygghet för henne att kunna hantera journalistiken inom flera olika medier och kunna 

leverera till diverse mediekanaler på en och samma dag om det skulle krävas. 

 

Utbildningen ger väldigt mycket möjligheter om man bara vill. Det finns också möjlighet 

att kunna använda utrustning, utvecklas och fördjupas på sin fritid. 
- Student, LTU´s journalistutbildning 

 

Ingen av de undersökta utbildningarna har dock nått ända fram inom nya medier. 

Bildjournalistik och webbjournalistik är stora bristområden. Detta är inte acceptabelt eftersom 

många skrivande journalister förväntas kunna fotografera själva på en del redaktioner och 

webbjournalistiken är ett medium som bara växer och växer. De nya journalisterna måste vara 

uppdaterade och kunna arbeta professionellt inom båda dessa områden. Detta och 

multikompetens överlag går jag in djupare på under avsnittet Mångsidiga journalister. 

LTU´s journalistutbildning har däremot vissa brister på det område som sägs genomsyra 

utbildningarna på JMG och LU, nämligen skrivande journalistik. En av studenterna tycker sig 

bara ha fått baskunskaper inom ämnet och för en före detta student är den skrivande 

journalistiken det enda område i utbildningen hon invänder emot. Hon kände att det var för 
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lite bearbetning av texterna. En annan student vill slopa den långa tiden fram till deadline och 

istället få snabb respons på sina texter.  

Kanske är det så att det inte går att få ut allt av en utbildning. I en journalistutbildning som 

LTU´s som fokuserar på att lära ut multikompetens fattas istället en djupare utlärning i 

skrivande journalistik. Det är tänkbart att en del studenter från utbildningen inte kommer att 

anställas på en redaktion främst på grund av sin talang i skrivande journalistik utan på grund 

av just den multikompetens hon erhållit under utbildningens gång. 

 

6.1.2 Praktik uppskattas bland studenterna 
Något som var gemensamt för samtliga utbildningar var att nästan alla studenter tyckte att 

praktiken var något av det bästa med hela utbildningen och två av tre utbildningsledare 

framhäver kontakten med branschen som utbildningens styrka. Det verkar vara av stor 

betydelse att samarbeta med redaktionerna genom att skicka ut studenterna på praktik. Att 

studenterna ofta pratar om praktiken som det bästa med hela utbildningen kan antingen vara 

ett tecken på att utbildningen inte liknar yrkeslivet i särskilt hög grad eller att studenterna helt 

enkelt kände av att det var mer på riktigt på redaktionerna.  

 

Praktiken var helt strålande. Jag lärde mig helt absurt mycket och kunde tillgodogöra mig 

utbildningen mycket lättare efteråt. Det är också lätt att få sommarjobb eller extraknäck på 

det sättet. 
- Student, JMG 

 

Eftersom praktiken är en så pass viktig del för studenterna borde utbildningarna verkligen se 

till att alla får komma ut på en redaktion. Något som underlättar för studenterna när det är 

dags för praktik är om skolan redan har en del kontakter i branschen och kanske till och med 

kan hjälpa studenterna att hitta en lämplig praktikplats. Studierektorerna på JMG och LU är 

stolta över sina kontakter i branschen medan utbildningsledaren på LTU inte nämner något 

kring detta. När jag pratar med studenterna visar det sig att på JMG och LU får man hjälp att 

hitta praktikplats medan på LTU söker man praktik på egen hand. Den stora fördelen med att 

söka via skolan är att det är större chans att få en praktikplats eftersom en del redaktioner 

redan har överenskommelser med skolorna. Söker studenten på egen hand är det lättare för 

redaktionerna att tacka nej helt enkelt. Det finns också en nackdel med att få hjälp från skolan. 

När studenterna avslutat sin utbildning är det dags att söka jobb och har de då ingen tidigare 
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erfarenhet av detta blir det automatiskt svårare. Att ta en första kontakt med redaktionen, 

skriva en ansökan och en meritförteckning kan bli en riktig utmaning. 

 

6.1.3 Utbildningarnas status 
Spelar det egentligen någon roll vilken journalistutbildning man gått när det sedan är dags att 

söka jobb? Till en viss del gör det nog ändå det.  

 Jag tror att en utbildnings status bestäms mycket utifrån tradition, rykten och hur känd den 

är. En journalistutbildning med hög status ska alltså helst ha funnits en längre tid, ha ett gott 

rykte och vara välkänd i samhället och framför allt inom mediebranschen.  

 

Beskrivningen av journalistutbildningens utveckling har mestadels handlat om Göteborg och 

Stockholm, där journalisthögskolorna JMG och JMK har sitt säte (Lindblom Hultén, 

2001:225). Men sedan 1980-talet har det inte bara blivit fler medier utan också fler 

journalistutbildningar, varje år kommer det ut drygt 900 nyutbildade journalister på 

arbetsmarknaden från universitet, högskolor och folkhögskolor (Nygren, 2008:94). 

 När jag varit ute på olika tidningsredaktioner eller pratat med folk i branschen får jag en 

känsla av att alla känner till journalistutbildningarna JMG och JMK och en hel del känner till 

att Lunds universitet har en journalistutbildning, däremot är det inte så många som verkar veta 

om att det finns en journalistutbildning i Piteå som tillhör Luleå tekniska universitet. 

Möjligtvis att journalister som är verksamma i norra Sverige känner till den, men resten är 

antagligen ovetande om att den ens existerar. 

Hur ska en utbildning då göra för att synas och höras mer och därmed höja sin status på 

tidningsredaktionerna runt om i landet? Jag tror att det handlar om att skolan ska ha många 

och bra kontakter inom branschen, få ut sina studenter till olika redaktioner och låta 

studenterna agera informatörer för utbildningen. Ju fler studenter en utbildning tar in desto 

mer ökar alltså chanserna att sprida informationen. I så fall är JMG den utbildning som är 

mest desperat, en utbildning som redan är välkänd men som vill upprätthålla sitt rykte att vara 

en av landets främsta journalistutbildningar. En högtflygande utbildningsplan som brister i sin 

verklighetsförankring hjälper utbildningen att locka ännu fler studenter. LU och LTU startar 

en ny journalistklass varje höst på oansenliga 30 respektive 20 nya elever. JMG däremot tar in 

100 nya studenter varje år. 
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Jag kan uppleva ibland att JMG är ganska fokuserad på att få in så mycket studenter som 

möjligt för att kunna säga att vi har den bästa utbildningen i Sverige. 
- Student, JMG 

 

6.2 Journalist på en tidningsredaktion  
 

6.2.1 Flerkanalstänk 
Nygren (2008:267) skriver att trots sitt namn så är en tidning idag inte längre bara en tidning, 

utan exempel på de nya mediahus som bygger koncerner och publicerar nyheter i många olika 

kanaler. De nya journalister som anställs där ska kunna gå mellan olika medieformer. Även 

om papperstidningen finns kvar så ska det inte längre finnas några rena tidningsjournalister 

(Nygren, 2008:267). Det som en ny journalist behöver när hon kommer ut och ska börja 

arbeta på en tidningsredaktion är framför allt mångsidighet och de traditionella egenskaper 

som en journalist förväntas ha. Förutom talanger som nyfikenhet, ambition och vetgirighet 

förväntar sig redaktionerna också en flexibilitet hos nya journalister, de måste vara öppna 

inför att arbeta i de olika mediekanaler som finns på en tidningsredaktion.  

 

En papperstidning är inte bara en papperstidning idag utan blir mer och mer ett 

mediahus. Ska vi ha en flexibilitet på vår redaktion så behöver vi kunna jobba och tänka 

gentemot flera olika kanaler. Vi har ganska god kontakt med Journalisthögskolan i 

Göteborg, men jag tror inte att de jobbar så hemskt mycket med specifikt kanaltänk mot 

webben till exempel. 
- Cecilia Krönlein, redaktionschef GP 

 

För att matcha branschens förväntningar måste alltså utbildningarna förse sina studenter, som 

efter utbildningen blir landets nya journalister, med dessa olika talanger och egenskaper. I hur 

hög grad är det då rimligt att utbildningarna ska ge studenterna dessa och hur mycket hänger 

på studenten själv? Jag tycker att mycket hänger på utbildningarna om en student ska 

utvecklas till en bra journalist eller inte, men självklart krävs det också mycket ambition och 

viljestyrka hos studenten själv. Det är också bra med en inställning att vilja lära sig det mesta 

och vara öppen inför nya saker. Om studenten går in med inställningen att hon bara vill hålla 

på med skrivande journalistik då hon börjar utbildningen så kommer hon antagligen också gå 

därifrån med samma inställning och därför enbart söka tidningsrelaterade jobb. Hon begränsar 

också sig själv eftersom hon bara har kompetens nog för att söka just skrivjobb. Att vara 
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fotograferande reporter är ett första hinder hon inte klarar av att möta, att redigera sina egna 

artiklar är ett andra. Webben är kanske något hon inte ens vill ge sig i kast med.   

 

6.2.2 Likheter och skillnader 
De främsta likheterna som utbildningarna har med tidningsredaktionerna är att alla ger 

studenterna någon form av redaktionsövning eller redaktionsarbete under utbildningens gång. 

Dock sker detta i ett helt annat tempo och under helt andra förutsättningar än på en redaktion. 

Likheten ligger dock i att kunna hitta nyheter och anpassa dem för sin publik. Problemet är 

bara att studenternas publik utgörs av en mycket liten krets, bestående av klasskamrater och 

lärare. 

 

En övningsuppgift är ju bara en övningsuppgift, känslan av att låta ens klasskamrater 

läsa ens artiklar går inte att översätta till känslan av att ha gjort en ettantopp i tidningen 

som kanske ska läsas av ett par hundratusen människor. 
- Stefan Theander, studierektor LU´s journalistutbildning  

 

Studenterna upplever att det är först under praktiken som de får uppleva verkligheten som 

journalist. Innan dess är allting bara på låtsas eller på lek. Journaliststudenterna känner 

överlag att det ställs hårdare krav och är tightare deadlines på redaktionerna. Detta faller sig 

ganska naturligt eftersom journalisterna har ett större ansvar att leva upp till än studenterna, 

en tidning ska produceras, tryckas och levereras till kanske hundratusentals läsare dagen 

därpå. På utbildningen ansvarar studenterna bara inför sig själva och läraren egentligen, det 

värsta som kan hända om de lämnar in för sent, efter deadline har löpt ut, är att de får 

underkänt på momentet och får en kompletteringsuppgift. Ibland händer det ingenting. 

 

På en tidningsredaktion får jag mycket snabbare respons och jag arbetar mot ett tydligt 

media, en tydlig tidning hela tiden. Eftersom tidningen har vissa riktlinjer och en 

fastställd målgrupp blir det lättare att se hur jag kan locka till läsning. 
- Student, LTU´s journalistutbildning 

 

En stor skillnad som finns mellan utbildningarna och redaktionerna är alltså tidsaspekten, över 

huvud taget måste du kunna arbeta mycket snabbare på en redaktion och du måste kunna vara 

pålitlig, nyhetschefen måste kunna lita på att du levererar din artikel i tid. Andra skillnader 
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som studenterna nämner är framför allt att utbildningarna inte är uppdaterade med 

redaktionerna på alla plan. 

 

6.2.3 Uppdateringar inom utbildningarna 
Överlag känner studenterna på LU och LTU att deras utbildningar är uppdaterade. Dock 

tycker studenterna på både LU och JMG att deras utbildningar sackar efter inom nya medier. 

Det är framför allt inom webb som de vill att skolorna ska uppdateras eftersom detta är ett 

högaktuellt område på tidningsredaktionerna idag. Egentligen är det konstigt att 

utbildningarna inte har utvecklats mer inom webbjournalistik, med tanke på att de äldsta 

webbtidningarna startades för mer än tio år sedan. JMG-studenterna medger också att den 

tekniska utrustningen på skolan är knapphändig och inte räcker åt alla de studenter som 

studerar där. Det är synd att en materiell fråga som utrustning begränsar studenternas lärande. 

Kanske är det en orsak till att studenterna inte blir lika multikompetenta, de hinner inte lära 

sig arbeta med kameror, redigeringsutrustning och liknande eftersom utrustningen inte räcker 

till åt alla. På samtliga av de undersökta utbildningarna kan studenterna välja att göra sitt 

examensarbete eller uppsats inom valfritt medium, en student på JMG berättar att de som 

gjort sitt arbete inom tv eller radio har styrts mycket av tekniken, som till exempel att det 

tidvis inte har funnits tillräckligt många redigeringsstationer att arbeta vid. 

 

Ett annat viktigt område som utbildningarna bör uppdatera med åren är lärarkåren. 

Högskoleverket (2007:43) skriver i sin rapport att en skola som erbjuder en utbildning även 

har en skyldighet att säkerställa att lärarna ges tid till att hålla sin kompetens aktuell. Det är 

även av stor vikt att nödvändiga medel anslås för kontinuerlig uppdatering av den tekniska 

miljön inom vilken undervisningen ges (Högskoleverket, 2007:43). Studenterna på JMG 

tycker att lärarna på skolan har undervisat väldigt länge och inte längre har någon kontakt 

med branschen. För att utbildningen över huvud taget ska kännas uppdaterad med branschen 

måste lärarna kännas uppdaterade om vad som händer ute på redaktionerna och den tekniska 

utrustningen ska helst motsvara redaktionerna någorlunda. Studierektorn nämner ingenting 

om hur länge lärarna undervisat, bara att de är erfarna och kvalificerade. Ryktet om att lärarna 

inte arbetat som journalister på ett tag har tydligen spridit sig, en av LU´s studenter säger att 

deras lärare känns uppdaterade jämfört med hur det ser ut på JMG, där han har hört att vissa 

gick ur branschen för 30 år sedan.  
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Lärarna är inte så nära sin omvärld som de borde vara. Många har undervisat väldigt, 

väldigt länge och har inte kontakt med yrkeslivet längre. 
- Student, JMG 

 

En allvarlig brist i skolans uppdatering upptäckte den intervjuade SDS-journalisten när hon 

gick på JMK i Stockholm. En grundläggande missuppfattning som rådde där var att en 

journalists huvudsakliga uppgift var att skriva texter. Journalisten menar istället att 

journalister är verksamma i idébranschen i första hand. En journalist måste ha en 

uppfinningsrikedom, kunna hitta nyheter och ha idéer kring hur man komma på helt nya sätt 

att genomföra saker på. På så sätt kan man som ny journalist sticka ut från mängden. 

Journalisten på SDS menar att det är på grund av sina idéer som hon är kvar på redaktionen 

och dessutom har fått en fast anställning. 

 

Alla våra lärare betedde sig som att vi var i textbranschen, men det är vi inte. Vi är i 

idébranschen och ingen sa på hela utbildningen att det är det du får jobb på, folk kommer 

höja din lön för, det de kommer rekrytera dig för, det de kommer att älska dig för, det är 

dina idéer. 
- Journalist, SDS  

 

De olika brister som skolorna har i uppdateringar gentemot branschen kan bara bero på att de 

har haft för dålig kontakt med redaktionerna och inte har fått ta del av deras förväntningar och 

att lärarna inte arbetat i branschen på många år. Samtliga redaktionschefer tycker att 

utbildningarna måste se till att bli bättre på att kommunicera med redaktionerna.  

 

Jag tror det handlar om att ha mycket kontakt med arbetsplatserna. Utbildningarna bör 

vara mer lyhörda för behovet som finns på arbetsmarknaden för att eleverna ska bli 

anställningsbara på något sätt, var största möjligheten att få jobb finns. 
- Cecilia Krönlein, redaktionschef GP 

 

Det är alltså något som alla undersökta utbildningar kan förbättras inom. Det är också viktigt 

att redaktionerna ger respons till utbildningarna efter praktikperioder till exempel. Frågan är 

bara hur många utbildningsledare och redaktionschefer som är ambitiösa nog att göra detta. 

Kanske vill man göra något för att förbättra kommunikationen men samtidigt händer 

ingenting. Uppenbarligen är kommunikationen inte tillräckligt bra eftersom utbildningarna 

inte är helt uppdaterade med branschen. 
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6.2.4 Från student till praktikant 
Under utbildningarnas gång får studenterna även känna av hur det är i verkligheten på en 

tidningsredaktion. Genom studiebesök får de komma ut och se hur ”riktiga”, färdigutbildade 

journalister arbetar och genom praktik får de under ett antal veckor prova på att arbeta 

tillsammans med dem. Egentligen är det inte så konstigt att praktiken är den del som 

uppskattas mest under utbildningen. Under praktiken får studenterna verka som journalist och 

känna sig delaktig i yrkeskåren. I skolan betraktas de bara som just journaliststudenter.  

Praktiken är dock inte bara till för deras egen skull, utan även för redaktionernas bästa. 

Redaktionerna drar nytta av sina praktikanter på olika sätt. Praktikanterna vill ofta lära sig 

mycket och är ambitiösa, dessutom kan de tillföra nya annorlunda perspektiv som de äldre 

redaktionsmedarbetarna inte ser. 

 

Praktiken är en så pass värdefull del för studenterna under utbildningen att utbildningarna 

borde satsa allt de kan på den. De nyanställda journalister jag intervjuade kände också att 

praktiken var en fot in i branschen och att den ökade chanserna att få jobb i framtiden. JMG är 

den skola som satsar mest på praktiken av de undersökta skolorna. 20 veckors praktik och en 

god kontakt med redaktioner ute i branschen är vad de tillgodoser studenterna med. En lång 

praktikperiod gör att studenten hinner bli en i gänget på redaktionen, hinner få journalistisk 

erfarenhet och hinner med att vara på mer än en avdelning på redaktionen. Den längre 

praktikperioden är obligatorisk för studenterna på JMG och LU, men inte på LTU. 

 

Praktiken borde nästan vara obligatorisk, att skolan kunde hjälpa studenterna att få 

praktikplatser som vissa andra skolor gör. Utbildningarna i Göteborg och Sundsvall har 

någon pool som eleverna kan ansöka om vissa platser och sedan blir de tilldelade 

praktikplats. Valfriheten minskar ju lite men man borde i alla fall kunna ha den 

möjligheten. 
- Student, LTU´s journalistutbildning 

 

Fichtelius (2002:127) menar att fast anställning kan komma att bli mer ovanligt till förmån för 

journalistdrivna och självägda produktionsbolag som arbetar åt flera uppdragsgivare. 

Journalistyrket handlar om ständig förändring och kompetensutveckling. Framtiden kommer 

att ställa nya krav på vidareutbildning och studier. Det enda den enskilde journalisten kan 

bestämma sig för är att hänga med (Fichtelius, 2002:127). 
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Det är alltså viktigt med långa praktikperioder och att utbildningarna hjälper studenterna att 

hitta ut till redaktionerna. Journaliststudenterna på LTU får dock ingen hjälp med detta, vilket 

kan leda till att många ger upp om de inte hittar någon plats. Redaktionerna har lättare att 

tacka nej till en enskild student och kan dessutom hänvisa till att de samarbetar med andra 

journalistutbildningar. LU och JMG har på så sätt bättre kontakt med yrkeslivet eftersom de 

har möjligheten att hjälpa studenterna att hitta ut till passande praktikplatser. 

 

Jag tycker nog att utbildningarna bör bli bättre på att ha mer kontakt med redaktionerna, 

kanske att de bjuder in folk och att man pratar mer med varandra. Det är ju samma med 

oss på tidningsföretagen, vi måste också bli bättre på att kommunicera ut vad det är vi 

förväntar oss. 
- Lena Olofsson, redaktionschef NSD  

 

Praktiken är inte bara nödvändig för att studenterna ska lära sig mer utan även för att kunna 

fylla på sin meritlista. När studenten väl har fått en praktikplats är sommarjobbet inte alltför 

långt borta. Om hon då arbetar några somrar på en redaktion under utbildningsåren är det 

mycket större chans att hon får ett vikariat på någon redaktion efter examensdagen. Vilken 

redaktion du än söker arbete på är det större chans att få jobbet om du har yrkeslivserfarenhet.  

 

Praktiken är ett sätt att jobba in en slags säkerhet inom journalistiken, få in ett arbetssätt 

och att få jobba ganska snabbt och inom en snabb produktion. För arbetslivet kräver att 

man redan på examensdagen ska ha den här erfarenheten och ha ett par arbetsplatser 

som man kan hänvisa till, som man har jobbat på. 
- Student, LTU´s journalistutbildning 

 

Den enda nackdelen som finns med praktik är då studenterna inte känner sig tillräckligt 

förberedda inför den. Detta kan inträffa när studenterna gör praktik i början av sin utbildning 

och inte har hunnit få tillräckligt mycket journalistiska kunskaper än. Det är också något som 

sker då studenterna får en praktikplats inom ett medium de känner att de inte riktigt har lärt 

sig hantera under utbildningen. 

 

Det var väldigt lärorikt med praktik, jag lärde mig mer där än under en hel termin på 

skolan. Men jag kände också att jag inte var förberedd när man kastades ut i det, även nu 

på andra praktiken när man ändå gått i skola i snart ett och ett halvt år liksom. 
- Student, LU´s journalistutbildning 
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6.3 Mångsidiga journalister 
Gunnar Nygren (2008:152f) skriver att införandet av flerkanalspublicering förändrar det 

journalistiska arbetssättet och det ställs nya krav på journalisterna. Den journalistiska 

yrkesrollen förändras, bland annat genom ökade krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. 

Fallstudier visar också att de flesta journalister upplever att flerkanalspublicering innebär mer 

jobb för dem, utan extra ersättning.  

 Multikompetens hos journalister värderas högt på tidningsredaktionerna idag, men det är 

långt ifrån alla som har det som ett krav än. Börjar redaktionerna ställa krav på mångsidighet 

hos nya journalister kan detta leda till att de går miste om journalister som har styrkor på 

andra områden, som exempelvis nischning.  

De redaktioner jag pratat med förväntar sig att dagens journalister kan uttrycka sig i flera 

olika medier, men inte nödvändigtvis verka i alla redaktionens journalistiska roller samtidigt. 

Av de nyanställda journalister jag intervjuade arbetar ingen mot flera olika mediekanaler på 

redaktionen i särskilt hög utsträckning. Men två tredjedelar besitter, vad jag bedömer, 

mångsidig kompetens. En av journalisterna säger dock att hon kommer att arbeta med webben 

längre fram och har haft nytta av mångsidigheten från LTU´s journalistutbildning på en annan 

tidningsredaktion som hon arbetat på. 

 

På den första arbetsplatsen jag kom till fick jag använda allt på en gång, de satsade 

mycket på nya medier så där fick jag använda allt jag hade lärt mig på skolan. 

Kollegorna tyckte bara att det var kul att man kunde så mycket.  
- Journalist, NSD 

 

Även om du som ny journalist har med dig multikompetens i bagaget när du börjar arbeta på 

en tidningsredaktion, behöver detta inte betyda att du kommer att få användning för dina 

kunskaper med en gång, men det har förmodligen bidragit till att du fick jobbet eftersom 

redaktionen tänker att de kommer behöva folk med den kompetensen längre fram. Vissa 

redaktioner har kommit längre i den tekniska utvecklingen än andra, men i princip alla 

dagstidningar har även en nättidning idag och ofta en egen redaktion som arbetar specifikt 

med webben. Det kan dock krävas av dig som ny journalist att du håller dig framme och tar 

för dig om du vill arbeta för flera olika kanaler och visar att du har kompetens för det också. 
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Du själv är mer konkurrenskraftig om du är mångsidig, i valet och kvalet av två 

kandidater till ett vikariat så väljer ju redaktionen den som kan webba och skriva istället 

för den som bara vill skriva. 
- Journalist, GP 

 

6.3.1 Mångsidigheten ska genomsyra utbildningarna 
Högskoleverket (2007:30) skriver i en rapport att studenterna bör ges möjlighet under 

utbildningen att utveckla kunskaper om den digitala teknikens möjligheter och förutsättningar 

inom medieområdet samt att utveckla nya journalistiska former som fångar teknikens 

interaktiva möjligheter. 

 

Det viktigaste när studenterna tar första steget ut i arbetslivet är att de har en känsla av 

att de är så pass kompetenta att de klarar av i stort sett vilket journalistiskt arbete som 

helst, att de kan kliva in på en redaktion eller börja som frilansjournalister och försörja 

sig på det. 
- Ulla-Stina Ewenfeldt, studierektor JMG 

 

Det som jag inte riktigt förstår är varför de brister som JMG uppenbarligen har inom 

utlärandet av mångsidighet inte avspeglas i studierektorns kommentarer eller i JMG´s 

utbildningsplan. Studierektorn tycker att JMG lägger stor vikt vid ämnet även om den 

skrivande journalistiken är mest central i början av utbildningen och följande står att läsa i 

utbildningsplanen för journalistutbildningen: 

 

Journalistutbildningens mål är att ge studenterna sådana kunskaper och färdigheter som 

krävs för en kvalificerad yrkesverksamhet inom press, radio, TV och andra digitala 

medier. 
(Utdrag ur JMG´s utbildningsplan) 

 

Kvalificerad yrkesverksamhet klingar nog fint i mångas öron, men faktum är att det mest är 

ett sätt att locka till sig nya studenter. För hur kvalificerade kunskaper ger egentligen fem 

veckors undervisning i radio, tv och webb? En av studenterna känner fortfarande inte att hon 

behärskar dessa medier. 
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Vi hade väldigt många veckor i tv, men med en usel lärare, så jag kan inte säga att jag 

kan det jättebra. Jag tycker att jag borde kunna det mycket, mycket bättre efter den långa 

tiden. 
- Student, JMG 

 

Satsningen på tv och övriga medier, förutom press, satsas det inte lika mycket på. Det finns en 

tradition att skrivandet ska vara det huvudsakliga i utbildningen och den traditionen är svår att 

frångå för utbildningar som funnits med länge. 

 Inte heller på LU ges etermedierna någon vidare uppmärksamhet. Detta har lett till att 

studenterna är lite kluvna till mångsidighet hos nya journalister. Å ena sidan tycker de att 

utbildningen fastnat någonstans på 1960- eller 70-talet med fokus på skrivande journalistik, å 

andra sidan tycker de inte att multijournalistik är det bästa för tidningsredaktionerna. Denna 

skeptiska inställning till multijournalistik kan förklaras med att studenterna inte matats med 

flerkanalstänket under utbildningen och inte heller känt någon press på att vara 

multikompetent under praktiken. En av studenterna säger att han inte har uppfattat 

mångsidighet som en jättehög prioritet hos journalister än. En annan har märkt av att kraven 

på mångsidighet finns, men det är ingenting han är glad över. 

 

Det kommer ju ställas krav på att man är mer mångsidig och kan verka inom många 

medier, tyvärr kan jag väl tycka. Personligen kan jag tycka att det är lite fjantigt att 

tidningar ska hålla på och göra tv och radio, men de måste ju hänga med tycker de. Jag 

är inte säker på att det kommer fortsätta i den utvecklingen, om det blir sämre tider så 

kanske tidningarna skär ner på vissa delar om de inte visar sig lönsamma. 
- Student, LU´s journalistutbildning 

 

När mångsidigheten bevisligen har börjat genomsyra tidningsredaktionerna kan man fråga sig 

om det inte också borde genomsyra utbildningarna. När journalistens roll involverar allt högre 

krav på multikompetens och din attraktionskraft som journalist ökar på arbetsmarknaden om 

du är mångsidig känns det nästintill dumdristigt för utbildningarna att inte satsa på att lära ut 

det, om inte för utbildningens rykte så för studenternas framtid. En journalist som bara kan 

skriva kommer att ha svårt att överleva på morgondagens tidningsredaktioner. 

 Av högskoleverkets rapport framgår (2007:31) att mediebranschen är i snabb förändring 

och därmed också journalistrollen. Många traditionella arbeten försvinner medan nya uppstår, 

framför allt utanför de traditionella medierna och i nya digitala publiceringsformer. Andra 

krav på utbildning och färdigheter ställs och kommer, i ännu högre grad, att ställas vid sidan 
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om den grundläggande journalistiska förmågan att söka, tolka, värdera och presentera nyheter 

och information (Högskoleverket, 2007:31). 

 

På två av de tre undersökta utbildningarna, JMG och LU, genomsyrar mångsidigheten inte 

undervisningen och på den tredje, LTU, poängteras vikten av det men det är ändå mycket upp 

till studenterna själva att välja inriktning på sin framtida karriär. Vissa vill helt enkelt bara 

inrikta sig på skrivande journalistik utan att inse att det begränsar dem i deras framtida 

yrkesliv och jobbsökande. Dessutom finns det redan väldigt många som bara vill skriva och 

man blir en större konkurrent för andra nya journalister om man är multikompetent. 

 

Många som har sökt sig till journalistutbildningarna har nog gjort det för att de tycker 

att det är väldigt roligt att skriva eller är samhällsintresserade i kombination med att det 

är roligt att skriva. Men det räcker inte riktigt längre. 
- Cecilia Krönlein, redaktionschef GP 

 

Ett exempel på en utbildning där mångsidigheten verkligen genomsyrar undervisningen är 

LTU´s journalistutbildning. Studenterna har stora möjligheter att välja vilket medium de vill 

rikta in sig på eller välja att bli så mångsidig inom olika medier som möjligt. Men för att klara 

av det måste de lägga ner mycket egen tid. 

 

Det är svårt att få fördjupad kunskap i alla medier, för att kunna bli bra på något så blir 

det lätt att man väljer ett media. För att bli bra på alla tre medier räcker inte all 

lektionstid, utan då krävs det att man lägger mycket tid av fritiden på det. 
-Student, LTU´s journalistutbildning  

 

6.3.2 Bildjournalistik och webbjournalistik 
Bildjournalistik är ett område som både LTU och JMG vill lägga mer krut på. De verkar se 

det som en del av nya journalisters multikompetens. Att kunna fotografera sina egna bilder 

som journalist innebär en stor frihet, man är inte bunden till att alltid åka ut på jobb 

tillsammans med en fotograf. På en liten tidningsredaktion är det nästan en nödvändighet att 

kunna fotografera själv eftersom redaktionen består av så pass få personer, men jag tror också 

att det kan ses som en tillgång även på större redaktioner. Av egen erfarenhet vet jag att det 

ofta finns färre fotografer än reportrar på en större tidning och dessa fotografer ska hinna 

hänga med på fem, sex jobb på en dag. Reportern åker kanske iväg från redaktionen två 
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gånger på samma dag. Med denna uträkning förväntas alltså en fotograf följa med runt tre 

olika reportrar på en dag. Om en eller två av dessa har som alternativ att fotografera själv 

slipper fotografen stressa eller kanske åka ut och fotografera intervjupersonen flera timmar 

efter att intervjun är gjord. Det finns dock risk för att fotografen ser den fotograferande 

reportern som ett hot för sin egen karriär. 

Tyvärr finns det fortfarande stora brister inom bildjournalistiken. Av de studenter jag 

intervjuade var det bara en från LTU som läst hela kurser inom ämnet, de övriga hade några 

enstaka lektioner i foto under utbildningen och vissa hade med sig kunskaper och intresse för 

det sedan tidigare. 

 

Jag skulle önska att vi hade mer utrymme för bildjournalistik, alltså som en egen kurs, 

och på något sätt ska jag under den tiden jag är studierektor arbeta för det också. 

Bildens betydelse ökar ju och den är ju väldigt stor redan idag, bildjournalistik i olika 

bemärkelser tror jag blir viktigt. 
- Ulla-Stina Ewenfeldt, studierektor JMG 

 

Förväntningarna från redaktionerna kan te sig oöverstigliga för vissa studenter som inte 

upplever sig själva som multikompetenta. På NSD ser redaktionschefen att studenterna helst 

har en bred basutbildning där de fått prova på det mesta: skrivande, foto, ljud, bild, rörliga 

bilder och webb. De som får den bredaste utbildningen, enligt henne, är de som läser vid 

folkhögskolorna. Piteå-studenterna ser hon som mer tekniskt kunniga, men inte lika bra på 

själva skrivandet och tidningsmakeriet. Hon ser istället studenterna från JMG och JMK som 

de som är bäst på att skriva och fotografera. Skrivandet är de också antagligen snäppet vassare 

på, eftersom basen ligger på press på ett helt annat och djupare sätt än vad det verkar göra på 

LTU´s journalistutbildning. Däremot har LTU´s studenter överlag bättre kunskaper i 

fotografering, en av de intervjuade studenterna berättar att han läst två fotokurser och att de 

använt likadana stillbildskameror som på en tidningsredaktion i den andra kursen. När jag 

pratar med JMG´s och LU´s studenter verkar stillbildsfoto utgöra en ytterst liten del i någon 

kurs och de har sammanlagt bara haft ett par lektionstillfällen, mest för att introduceras i den 

tekniska biten. En JMG-student berättar att hon genom praktiken har fått sommarjobb som 

lokalredaktör på en mindre ort, där hon kommer förväntas vara mångsidig just i bemärkelsen 

att kunna fotografera.  
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Det är mångsidigheten som jag är mest nervös inför eftersom jag vet att jag inte riktigt 

har med mig det från skolan, speciellt med foto och så. Jag kommer vara min egen 

fotograf och skribent, det är mycket det som det handlar om. 
- Student, JMG 

 

På LTU´s journalistutbildning finns ungefär sex olika tv-kurser, två fotokurser och en 

bildredigeringskurs, de flesta som valbara för studenterna. Utbildningsledaren tycker att 

bildjournalistiken är en jätteviktig del och vill helst förbättra de kurser som redan finns på 

skolan inom både stillbild och rörlig bild. På LU läggs ingen större vikt vid ämnet, 

studierektorn anser inte att foto hör till de saker en journaliststudent ska lära sig under 

utbildningen. 

 

Stillbildsfotografi har vi lite av, där brukar vi plocka in någon frilansfotograf och jag 

hjälper till en del själv, men det har vi inte mycket av för detta är ingen fotoutbildning. 
- Stefan Theander, studierektor LU´s journalistutbildning 

 

Studenterna på JMG och LU är besvikna över att bildjournalistik är en så pass liten del av 

utbildningen. Flera uppger dock att de har ett intresse och viss kunskap sedan tidigare. Vissa 

studenter önskar även att de hade lärt sig mer inom tidningsredigering under utbildningen 

eftersom det fortfarande är relativt stor efterfrågan på redigerare inom branschen. En av LU´s 

studenter tror dock att han kommer klara dessa bitar även om det inte är något han fått med 

sig i särskilt hög grad från utbildningen. 

 

Vissa säger att det är jätteviktigt med mångsidighet men jag har ju inte själv stött på det 

när jag har sommarjobbat, det är ganska renodlat tycker jag. Var och en gör sin grej och 

är man inte helt klumpig så kan man fuska i fotografi och enkel redigering.  
- Student, LU´s journalistutbildning 

 

Något som kommer att spela en allt viktigare roll för framtidens journalister är Internet och 

webben. Kunskaper om webbjournalistik och ”online journalism” bör dock tas upp mer än 

vad som hittills gjorts, och detta gäller generellt för samtliga lärosäten (Högskoleverket, 

2007:41). Nästan alla intervjuade studenter uppger att de tycker utbildningarna borde ha 

kommit längre inom webbjournalistik. Med tanke på hur länge Internet har funnits och hur 

länge webben varit en del i tidningsredaktionerna är det också väldigt oroväckande att 

utbildningarna inte vävt in det i undervisningen mer än de gjort hittills. På JMG och LU har 
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studenterna en veckas undervisning i webb och på LTU finns en valbar kurs, motsvarande 

fem veckors poäng, att välja för studenterna. 

 

Vi hade extremt lite webb och det tyckte jag var jättedåligt, jag kritiserade det 

jättemycket. 
-Student, JMG 

 

Webbjournalistiken breder ut sig och nättidningarna är knappast bara en trend som kommer 

att gå över. Papperstidningarna får ge mer och mer utrymme för nättidningarna, men ändå 

händer det nästan ingenting inom området på utbildningarna. Kanske är detta ett område som 

redaktionerna måste kommunicera ut mer till utbildningarna att de måste förbättra. För 

tydligen har skolorna inte känt av det stora behov av webbjournalister som finns just nu och 

som kommer fortsätta finnas i framtidens mediebransch. 

Förväntningarna på att de nya journalisterna ska kunna webbjournalistik är höga från 

redaktionscheferna, som ser det som en del i flerkanalstänket. Samtliga tycker också att man 

kan ställa lite högre krav på unga journalister inom detta område eftersom de har haft med sig 

Internet sedan barnsben. 

 

När det gäller webben skiljer det sig jättemycket därför att de som är unga idag är ju 

uppvuxna med Internet, det har funnits som en naturlig del i deras liv på ett helt annat 

sätt. På GP har vi stora kompetensluckor inom webb, främst när det gäller att tänka 

webb, jobba med webb-tv och nu det här med mobilen. Där kommer vi att behöva göra 

nyanställningar för att fylla upp de luckorna. Vill man komma ut och ha jobb så är det 

absolut det viktigaste. 
- Cecilia Krönlein, redaktionschef GP 

 

6.3.3 Multikompetens på tidningsredaktionerna 
Begreppet multireporter förknippas ofta med mer teknik. Och det har blivit mer teknik i den 

journalistiska vardagen de senaste 15-20 åren. Det gäller alla led i processen, från research till 

den slutliga produktionen. Dagens journalist måste kunna hantera många olika apparater och 

programvaror, skriver Nygren (2008:105). 

 Det finns många fördelar med att vara mångsidig som journalist. Du har tänket och 

kunskaperna med från början och är öppen inför ny teknik och nya sätt att arbeta. 

Arbetsplatsen behöver inte oroa sig för att du inte hanterar vissa områden och att de måste 
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lägga ut jobbet på någon annan istället. De behöver inte heller lägga pengar och tid på att du 

ska lära dig bli mer multikompetent, till exempel lära dig att producera webb-tv, under den tid 

du arbetar på redaktionen. Med multikompetens besitter du förmodligen också något som 

många av de äldre kollegorna inte hanterar, de har sin långa erfarenhet men du har din 

mångsidighet som journalist. Erfarenhet är något du lär skaffa dig med åren, men det är 

svårare att lära de äldre journalisterna att bli multikompetenta.  

 

Det är klart att kraven är större på de nya, för de äldre har ju redan sina 

specialkunskaper så där får man ju gå lite sakta fram. Det är en naturlig utveckling, 

eftersom när vi som jobbat längre gick våra utbildningar så fanns ju inte webben till 

exempel. Det finns ju ingen chans att vi ska kunna det lika bra som dem som har jobbat 

med det från grunden. 
- Lena Olofsson, redaktionschef NSD 

 

Att lära sig ny teknik och flerkanalstänk blir aldrig samma sak på internutbildningar som på 

journalistutbildningarna på högskolan eller universitet. En ung journalist som har nött in 

kunskaper i multikompetens under utbildningen och har det i ryggmärgen redan från 20-

årsåldern arbetar på ett helt annat plan och med en helt annan professionalitet än den 50-årige 

teknikrädda journalisten som varit i branschen i 30 år och nyss fått uppleva vad 

multikompetens är genom en internutbildning.  

 De som får internutbildning får sedan testa sig fram mycket för att lära sig tekniken. Detta 

tar ofta längre tid än om journalisten har med sig mångsidigheten från början. Resultatet blir 

dessutom sämre på till exempel tidningens webb-tv under tiden som den internutbildade håller 

på att lära sig tekniken.  

Journalisten från SDS tycker mest att det handlar om att lära sig tekniken och det kan man 

lika gärna göra på redaktionen. För att producera exempelvis webb-tv handlar det om mycket 

mer än teknik, för det första måste du kunna tänka bildmässigt och för det andra måste du veta 

hur du ska lägga upp inslaget för att göra det intressant för publiken. Du måste dessutom göra 

inslaget proffsigt för att publiken inte ska hänga upp sig på olika misstag som märks av i 

inslaget på grund av att du inte behärskar att producera webb-tv. Ju bättre teknikkunskap du 

har desto mer kan du fokusera på innehållet istället. 
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Det blir alltså oftast lättare och billigast för redaktionerna om de äldre kollegorna håller sig till 

det de är bra på, den skrivande journalistiken. Istället kan de dra nytta av all ny kunskap inom 

multikompetens som de nya journalisterna förhoppningsvis kommer med. 

 

6.3.4 Ett annat perspektiv 
Å andra sidan finns det en baksida med att vara mångsidig som journalist. Du får arbeta med 

många olika saker på redaktionen och i många olika roller, men blir kanske aldrig riktigt bra 

eller specialiserad på något. Du får över huvud taget mindre tid för den skrivande 

journalistiken och utvecklar därför inte den sidan lika mycket som de journalister som bara 

ägnar sig åt att skriva. Men du slipper också känna dig less på att skriva och drabbas du av 

skrivkramp finns det alltid någon annan kanal du kan arbeta i på redaktionen.  

På LTU´s journalistutbildning finns risken för just detta, att fokuseringen på 

multikompetens dränker den skrivande journalistiken. Ju mer tid som läggs på övriga medier 

desto mindre tid blir det för den skrivande journalistiken.  

 

6.4 Nischade journalister 
Mångsidighet är inte det enda som journalister uppskattas för idag. Att vara nischad som ny 

journalist kan vara en lika stor fördel som att vara mångsidig. På en tidningsredaktion finns 

det en efterfrågan och ett behov av båda dessa typer av journalister. 

 Specialkunskaper kommer att värderas högre i framtiden och behovet av nischade 

journalister kommer bara att öka med tiden. Hultén (1996:90f) tar upp att den ökade 

specialiseringen kan ses som ett typiskt drag för de senare årens redaktionella utveckling. 

Specialiseringen eller nischningen är i sin tur en konsekvens av ökad kunskap i samhället i 

övrigt (Hultén, 1996:90f). 

 

6.4.1 Nischning inom tidningsredaktionerna 
Ett exempel på en ung journalist som fått nyttja sitt specialområde på redaktionen är 

journalisten jag intervjuade på Sydsvenskan. Hon uppskattas för sitt skrivande, sina reportage 

och sin nisch inom ämnet mångfald. Även om hon inte fått med sig någon vidare 

multikompetens från journalistutbildningen på JMK så har det funnits en vilja att lära sig 

olika saker på redaktionen. 
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Jag har ju hållit på och lobbat på tidningen för att jag ska få lära mig redigera men de 

vill inte släppa mig från reportersidan. Det är ganska ovanligt egentligen att en ung och 

ganska ny reporter ska göra mer inkännande reportage, men det är det man velat ha av 

mig och också för att jag varit bra på det här med mångfald. Såna grejer är jag 

uppskattad för. 
- Journalist, SDS 

 

Fördelen med att ha nischade journalister är att redaktionen har journalister som de kan lita på 

gör bra grejer inom ett visst specialområde, t.ex. ekonomi eller sport. Journalisten är väldigt 

kunnig inom det specifika området, vilket gör att nyhetschefen kanske helst sätter den 

personen på en nyhet inom det aktuella området. Det är väldigt bra att ha några nischade 

journalister på varje redaktion, men om det bara fanns sådana skulle det inte gå lika bra. Det 

finns ett behov av folk som kan hantera många olika saker samtidigt, särskilt på mindre 

redaktioner. Där förväntas inte sällan att journalisten kan fotografera bilder till sina skrivna 

artiklar, sedan redigera bilderna och därefter redigera tidningssidorna. Då fungerar det inte om 

hon bara vill skriva och kanske inom ett specifikt område. Om hon trots allt är villig att lära 

sig nya saker för att bli mer mångsidig som journalist gäller det i så fall att redaktionen hon 

arbetar på är villig att satsa tid och pengar på detta. 

 

Det kommer finnas ett behov av folk som är riktigt, riktigt duktiga på en sak och det är 

deras specialitet Det är svårt att vara det när man är helt nyutexaminerad men en 

papperstidning kommer inte att överleva om det inte finns folk som kan skriva riktigt, 

riktigt bra och hitta riktigt, riktigt bra nyheter. 
- Karin Zillén, tillförordnad redaktionschef SDS 

 

6.4.2 Nischning inom utbildningarna 
Den nischade journalisten eller specialreportern är ”kunskapsspecialisten” inom sitt 

bevakningsområde. I takt med att samhället blivit allt mer komplicerat, specialiserat och 

informationsrikt har redaktionerna byggt ut och organiserat sina verksamheter för att försöka 

motsvara allmänhetens efterfrågan på specialinformation. Det finns skillnader mellan olika 

medieformer och olika åldersgrupper när det gäller antalet arbetsuppgifter. Flest 

arbetsuppgifter har de som är födda 1970- och 80-talen. Mest specialiserade är de äldre 

journalisterna födda på 1950- och 60-talen. 
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 Det är dock svårt för en ung, nyutexaminerad journalist utan någon längre vana från 

redaktionsarbete att ha hunnit skapa sig en egen nisch. JMG och LU ger på ett sätt bättre 

möjlighet till nischning, kanske inte under utbildningen men just eftersom de har krav på 

förkunskaper inom något annat eller några andra högskoleämnen. För att läsa LTU´s 

journalistutbildning kan den sökande gå direkt från gymnasiet om hon önskar.   

JMG har ett års högskolepoäng som förkunskapskrav medan LU har ett och ett halvt års. 

Detta gör att du kanske kan använda de ämnen som du läst innan journalistutbildningen som 

dina specialkunskaper senare, det blir din nisch i arbetslivet som journalist. Detta är något 

som en av LU´s studenter har dragit nytta av. Han hade läst biologi och naturvetenskap på LU 

innan han sökte till journalistutbildningen. Det var mycket tack vare detta som han sedan fick 

göra sin praktik på Naturmorgons redaktion på Sveriges Radio.  

När det gäller nischning visade sig Lunds universitet ligga i framkant bland de undersökta 

utbildningarna. Under hösten startar en journalistutbildning för naturvetare och inom 

specialområdet ekonomi har universitetets journalistutbildning kontakt med 

Ekonomihögskolan i Lund. En journalistutbildning för naturvetare kan säkert bidra till en 

ökad nischning hos blivande journalister inom det området och det är bra att de har 

uppmärksammat behovet, men först och främst borde LU se till att förbättra den 

journalistutbildning de redan har och förstärka de områden som saknas i den, som exempelvis 

multikompetensen. 

 

6.4.3 Ett annat perspektiv 
Nischade journalister sätts ofta i kontrast mot mångsidiga journalister, men det behöver inte 

vara så. Det måste ju finnas journalister som har båda dessa egenskaper. Det måste i så fall 

vara den perfekta journalisten. Frågan är hur vanliga sådana journalister är, även bland de 

nyutexaminerade journalisterna. 

Såvida studenten inte vill gå två journalistutbildningar, en med inriktning mot 

multikompetens och en med inriktning mot nischning, så gäller det att vara riktigt ambitiös för 

att bli bra på båda områdena. Hon måste ha ett brinnande intresse för ett specialområde och se 

till att utveckla sitt skrivande inom detta under utbildningens gång och hon måste vara 

extremt viljestark och lära sig hantera alla olika mediekanaler. Ï teorin är det alltså möjligt att 

utvecklas till både nischad och mångsidig som journalist, men det kommer kräva mycket 

intresse och vilja från studenten själv. Att sedan få nyttja alla sina kunskaper och kompetenser 
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på redaktionen är en annan sak, där är det ändå stor risk att man bara får användning av ett 

fåtal. 

 

6.5 Förväntningar och krav på nya journalister 
 

6.5.1 Förväntningar och krav inom utbildningarna 
Den allra största skillnaden i kraven mellan utbildningarna och redaktionerna är att 

utbildningarnas krav är betydligt mycket lägre. Det nämns i intervjuerna med studenterna att 

låga krav på kvalitet, inlämning efter deadline och slappa kurser är vardagsmat på 

journalistutbildningarna. Värst verkar det vara på LU, som uppfyller alla dessa faktorer. På 

JMG och LTU ställs det åtminstone kvalitativa krav. En LTU-student vill att skolan ska ändra 

betygskriterierna och införa betyget väl godkänd (VG) i fler kurser, detta skulle kunna öka 

motivationen hos studenterna. 

 

Jag tycker att skolans och utbildningens krav har varit mycket lägre än mina egna krav 

på mig själv. Jag skulle vilja ha mycket mer uppföljning, ibland kan det kännas som efter 

slutet av en examination eller när man har skrivit en artikel så följs det inte upp. 

Kursansvarig skulle kunna säga vilka ändringar man borde göra och sen också se till att 

eleven genomför dem. 
- Student, LTU´s journalistutbildning 

 

I Littorin & Persson (2007:4) går att läsa att journalisternas arbete har snabbats upp väsentligt 

sedan nättidningarnas tillkomst i medieföretagens organisation tack vare avsaknaden av en 

fast deadline. Nättidningarnas ständiga publicering har också lett fram till att levnadstiden för 

en nyhet har förkortats (Littorin & Persson, 2007:4). 

 Inom yrket som journalist måste du vara stresstålig och kunna göra bra ifrån dig på väldigt 

kort tid. Detta är ingenting som studenterna får erfara under utbildningen dock. Men om nu 

inte utbildningarna ställer särskilt höga krav på studenterna hur ska de då fungera på en 

arbetsplats efter utbildningen? Där tar cheferna för givet att de kan ställa höga krav på 

journalisterna.  
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Jag tror inte att utbildningarna förbereder studenterna på att det måste gå så pass fort, 

att redaktionerna har en sådan produktionstakt hela tiden och att journalisterna inte kan 

sitta och fila med ett jobb hur länge som helst. 
- Lena Olofsson, redaktionschef NSD 

 

Stress och deadline är däremot ingen hög prioritet på utbildningarna, utan där får eleverna 

lång tid att arbeta med sina texter och liknande. Väldigt lång tid. På LU går det dessutom att 

lämna in efter att deadline har passerat och det är inte heller särskilt höga kvalitativa krav på 

det som lämnas in. När studenterna själva säger ifrån om att kraven är för låga är det ett 

tecken på att utbildningarna verkligen borde agera och göra något åt saken. 

 

Jag trodde att utbildningen skulle vara mycket svårare och ha mycket hårdare krav, den 

har varit slappare och enklare än jag trodde. Man kan lämna saker sent utan att det har 

någon slags effekt och man kan också lämna in väldigt dåliga arbeten. 
- Student, LU´s journalistutbildning 

 

Samtliga utbildningar har brister i de krav de ställer på studenterna. Kraven, som anses vara 

för låga, leder till att studenterna inte anstränger sig lika mycket. Eleverna sänker sina 

ambitionsnivåer och presterar överlag sämre. Detta leder till exempel till att de inte lär sig att 

skriva lika bra och förbereder dem därmed sämre inför arbetslivet. 

 

Det går att slappa ganska mycket på JMG, man klarar sig ändå. Jag har gått från att 

alltid vilja ha VG till att känna att det räcker väl med ett G för att man behöver ju inte 

göra så mycket mer, de är nöjda ändå. 
- Student, JMG 

 

Detta går över huvud taget inte att jämföra med hur det fungerar på en tidningsredaktion. Där 

är det en självklarhet att du ska lämna ifrån dig det du håller på med i god tid före deadline 

och det ska innehålla god kvalitet.  

 Ingen av studenterna tror att multikompetens är det största kravet som redaktioner ställer 

på nya journalister. Vissa tror istället att de vill att man ska hantera skrivande först och främst 

men att man gärna får ha fler kompetenser. Och visst är det så, en tidningsredaktion handlar i 

första hand om skrivande journalistik, både för papperstidning och nättidning, men numera 

konkurrerar de olika tidningarna också om att vara mest modern och uppdaterad. Ingen vill 

ligga efter i tekniken och kallas bakåtsträvare. 
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Jag tror att redaktionerna är ganska fast i det gamla och inte riktigt har anpassat sig till 

att alla ska göra allting, att de ska fota, redigera, skriva och kanske göra webb-tv, utan 

det kommer nog först en bra bit i framtiden. Tidningarna har väl börjat lite smått men 

vissa famlar i mörkret och vet inte hur de ska satsa på de nya grejerna, så det faller lite 

innan det ens har startat. 
- Student, LTU´s journalistutbildning 

 

6.5.2 Förväntningar och krav inom utbildningarna 
Kraven är högre på en redaktion, eftersom där får journalisterna betalt för att komma med 

egna idéer, kunna arbeta snabbt, leverera och göra ett bra jobb. Det finns inte bara krav inom 

nya medier utan även att journalisterna ska ha erfarenhet från en redaktion sedan tidigare. 

Detta är det svåraste för nya journalister att uppfylla eftersom de inte har så mycket erfarenhet 

från yrkeslivet. Kraven på tidigare erfarenhet ställs inte bara av större redaktioner utan även 

av små tidningar och för kortare vikariat och sommarjobb, i jobbannonserna efterfrågas oftast 

journalister som har arbetat några år inom branschen. Uppenbarligen gör de undantag från 

denna regel ibland eftersom de flesta studenter utan erfarenhet ändå lyckas få sommarjobb.  

 

Ett grundläggande krav är att man har arbetslivserfarenhet från en annan arbetsplats, vi 

är lyckligt lottade som kan ställa de kraven för att vi är en större tidning på en större ort. 

Vi tycker det är viktigt att ha varit i arbetssituationen, ha varit i intervjusituationer, 

kunna tänka i vinklar och kunna jobba snabbt. 
- Cecilia Krönlein, redaktionschef GP 

 

I Journalisternas bok (Lindblom Hulthén, 2001:229) framgår att utbildning är ett måste för 

någon som vill bli journalist. Utbildningen handlar inte längre enbart om grundläggande 

färdigheter eller ämnesmässiga kunskaper utan i hög grad om kunskaper och insikter i 

journalistikens villkor och förmåga att både analysera och problematisera den egna rollen i 

mediesamhället (Lindblom Hulthén, 2001:229). 

 De traditionella kraven på en journalist, såsom att kunna skriva bra, hitta nyheter, vara 

vetgirig och noggrann lever kvar sedan tidigare. Krav som däremot har tillkommit är att 

journalister även ska vara mångsidiga. Webben framför allt, har blivit en jätteviktig kanal för 

tidningsredaktionerna bara under de senaste åren och är ett av de områden där redaktionerna 

ställer högst krav på nya journalisterna. 
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Jag har nog känt att just för att jag har varit mångsidig, har kunnat redigera, jag kan 

skriva och skriver gärna om olika ämnen, att man är bred på det sättet också som 

skrivande reporter, det har nog hjälpt mig att få återkomma på vikariat och till slut få en 

fast anställning. 
- Journalist, GP  

 

Journalistik kan tänkas vara den profession som kommer att förändras mest till följd av 

Internet. Införandet av den nya medietekniken kommer även att synas i att påverka 

mediekonsumenterna, ju mer webbjournalistiken breder ut sig desto sämre kommer det att gå 

för papperstidningsjournalistiken (Karlsson, 2006:14f). 

 Redaktionerna verkar i princip skrika efter journalister som är särskilt utbildade i 

webbjournalistik. På GP har redaktionen stora kompetensluckor inom webb och då framför 

allt inom webb-tv och den nya mobiltekniken.   

 

Jag tror att de flesta utbildningar inte är speciellt bra på nätjournalistik och där borde de 

bli betydligt bättre. För är det någonstans det kommer att finnas arbeten så är det på 

nätredaktionerna, det tror jag de flesta utbildningar underskattar och underbetonar. 
- Karin Zillén, tillförordnad redaktionschef SDS 

 

Om då inte utbildningarna kan förse redaktionerna med nya journalister som har 

webbjournalistiktänket i ryggraden vem ska då göra det? De nya journalisterna berättar att när 

de anställdes på redaktionerna kände de att de hade mycket att tillföra till sina nya 

arbetsplatser. SDS-journalisten förvånades över hur dåligt kollegorna kände till 

offentlighetsprincipen och fick hjälpa dem att få ut olika handlingar från myndigheter. De 

andra journalisterna, på GP och NSD, tycker att deras mångsidighet har hjälpt dem vid 

yrkesstarten. NSD-journalisten som gått LTU´s journalistutbildning tyckte att hon låg före 

redaktionen hon började arbeta på. 

 

Jag hade med mig mycket teknisk kunskap eftersom min utbildning var inriktad på nya 

medier. När jag kom till första tidningsredaktionen låg jag ett steg före många som 

jobbade där eftersom man kunde radio, tv, webb och foto. Just det här breda att man 

kunde alla hantverken från utbildningen och att man hade ett djup från MKV´n gjorde att 

jag kände mig väl förberedd inför arbetslivet. 
- Journalist, NSD 
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De nya journalister som ska möta arbetsmarknaden måste vara väl förberedda, annars kan de 

inte leva upp till redaktionernas krav. Om en nyutexaminerad journalist dessutom känner att 

hon ligger steget före sin redaktion måste detta ses som en stor fördel, både för hennes egen 

del och för utbildningens del. Det bästa är ju om redaktionerna och utbildningarna löper 

jämsides varandra, men detta är inte alltid möjligt. Utbildningsledaren på LTU tycker det är 

bra om journalistutbildningarna inte bara försöker härma hur det ser ut på redaktionerna. 

 

Vi försöker förhålla oss till branschutvecklingen men inte bara springa efter den heller. 

Vi kör till exempel grävkurser trots att de flesta som går ut härifrån inte kommer att få 

gräva särskilt mycket men vi tror att det är en viktig del av journalistiken. 
- Patrik Häggqvist, utbildningsledare LTU´s journalistutbildning  

 

De högre kraven som ställs på nya journalisterna, framför allt när det gäller flerkanalstänket, 

är egentligen en naturlig utveckling. Det bidrar till att journalister blir allt duktigare som 

yrkeskår, vilket i sin tur leder till en professionalisering av yrket. 

 Enligt Nygren (2008:45) har journalistyrkets status höjts, och journalister tillhör numera 

samhällets elit genom att de har en akademisk utbildning och är väl synliga i mediesamhället. 

 

Man kan ju tycka att det är orättvist för att de som är fastanställda har sämre kvaliteter i 

viss mening än oss yngre. Men samtidigt är det ju bra för då höjer vi kvaliteten på 

journalistyrket. Jag tror ändå att det är bra att de ställer sådana krav, har de en låg nivå 

på dem som redan jobbar kan de inte ha samma låga nivå på dem som de anställer för då 

vill de få in nytt blod och nya kvaliteter. 
- Journalist, GP 

 

6.6 Framtiden 
 

6.6.1 Framtidstro 
Framtiden kräver såväl breddutbildade journalister med tekniskt kunnande som 

ämnesspecialister med journalistutbildning (Högskoleverket, 2007:32). För att vara attraktiv 

på framtidens mediearbetsplatser krävs dels att ha en multikompetens, dels att se till att 

uppdatera den med jämna mellanrum. Journalister måste känna till och kunna hantera alla nya 

journalistiska mediekanaler och vara medvetna om nya journalistiska uttryckssätt. 
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Jag tror att det kommer hända mycket inom nya medier och teknik och det kommer nog 

förändras ganska mycket de närmaste åren så det gäller att man hänger med i 

utvecklingen. Det kommer inte vara statiskt som det kanske har varit tidigare utan det 

gäller att utbilda sig och hänga med helt enkelt. 
- Journalist, NSD 

 

Enligt redaktionscheferna måste utbildningarna bli mer lyhörda för vilka behov som finns på 

arbetsmarknaden för journalister i framtiden. Som det är nu så finns det ett stort behov av folk 

som kan webbjournalistik och då bör utbildningen alltså förbättra undervisningen inom detta. 

I framtiden kanske mobilteknik kommer alltmer som mediekanal på tidningsredaktionerna 

och i så fall måste utbildningarna undervisa tillräckligt inom detta. Det handlar hela tiden om 

att anpassa sig till branschen, men kanske inte ge vika för minsta lilla svängning. Vissa 

traditioner inom journalistiken är svåra att frångå bara för att de minskat ute på redaktionerna, 

som exempelvis grävande journalistik. Det är ändå en del av den journalistiska professionen. 

 

I Högskoleverkets rapport (2007:32) går att läsa att trots nyanställningar väntar fortfarande en 

kärv arbetsmarknad för blivande journalister med traditionell utbildning. De nya jobben finns 

främst inom nya medier där journalister med kunskap om och intresse för flerkanal-

spublicering, webb och rörliga bilder efterfrågas. 

 Inom utbildningarna är alla väl medvetna om att mediebranschen inte är det den enklaste 

branschen att ge sig in i. Det är ändå bra om studenterna går in med en positiv grundsyn. Vill 

man bli journalist ska man satsa på det oavsett vad andra tycker, men man måste vara beredd 

på en tuff bransch. Det är ju inte meningen att man ska tvingas välja yrke enbart utifrån var 

det finns arbeten.  

 

Jag skulle nog vilja säga att efter den här utbildningen vågar studenterna ändå ge sig in i 

en bransch som är långt ifrån självklar, att de vågar satsa på sig själva helt enkelt i 

denna jättetuffa bransch. Men den här branschen är också full av möjligheter och det 

tror jag är någonting som vi försöker fokusera på. 
- Stefan Theander, studierektor LU´s journalistutbildning 

 

De nyanställda journalister jag intervjuat känner sig väl förankrade på arbetsmarknaden idag 

och har därför en ljus framtidssyn, för dem är det mellan två och fem år sedan de lämnade 

utbildningen. Studenterna i min intervjuundersökning är på väg ut i arbetslivet i skrivande 
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stund och tar förmodligen sin examen de närmaste dagarna. För dem är det naturligtvis en 

oviss tid de närmaste åren, men flera har lyckats få sommarjobb och känner sig hoppfulla. 

 

Jag är så målinriktad så jag har väldigt stort hopp men samtidigt är det stor oro just nu 

när man ska gå ut. Man kan inte ta någonting för givet utan måste hela tiden kämpa för 

att synas och göra bra ifrån sig, vilja väldigt mycket och ta initiativ. 
- Student LTU´s journalistutbildning 

 

6.6.2 Förbättringar inom utbildningarna 
Redaktionscheferna tycker att utbildningarna måste bli bättre på att lära ut multikompetens till 

eleverna, framför allt foto och tidningsredigering. NSD´s redaktionschef tycker att det är få av 

de nya journalisterna som hanterar foto. Studenterna måste också känna att de klarar av att 

skriva för webben, göra webb-tv utöver att skriva för papperstidningen. 

 

När det gäller multikunskaper så behöver utbildningarna bli bättre, både på att betona 

redigering, där det än så länge finns en stor arbetsmarknad, och nätjournalistik, alltså 

multimedia. 
- Karin Zillén, tillförordnad redaktionschef SDS 

 

Något som är en viktig del i undervisningen av multimedia är den tekniska utrustningen som 

finns på skolan, dels att den är uppdaterad med branschen och att det finns tillräckligt mycket 

utrustning åt alla studenter. Samtliga utbildningar verkar ha relativt uppdaterad utrustning 

jämfört med redaktionerna. Däremot har JMG inte tillräckligt mycket utrustning så att det 

räcker till alla. Studierektorn tycker att de har lagt sig på en skaplig nivå, men har märkt att 

det är väldigt kostsamt att köpa in utrustning och sedan också sköta om den. Men ska 

utrustningen räcka åt 100 nya elever varje år så är det svårt att hålla nere kostnaderna. På LTU 

finns inte det problemet, eleverna tycker att det finns onödigt mycket utrustning på skolan och 

vill att utbildningen satsar mer på lektionstillfällen framöver istället. 

 

Någonting som har blivit sämre under tiden som jag har gått utbildningen är att skolan 

har dragit ner så otroligt mycket på föreläsningstillfällena, det tycker jag är en stor brist. 

Istället så lägger de ut jättemycket pengar på massa utrustning, så de borde kanske 

prioritera vad de ska lägga pengarna på. 
- Student, LTU´s journalistutbildning 
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Multikompetens är något som kommer ha fortsatt betydelse i framtidens medier och 

någonting som kommer krävas av framtidens journalister. De flesta av mina intervjupersoner 

är överens om att webb kommer att ha en fortsatt stor roll på tidningsredaktionerna.  

 

Det är viktigt att man breddar utbildningarna så att man har med alla bitar i 

utbildningen, då ger man eleverna en chans att ha provat på i alla fall och ge dem en 

chans att få ett jobb i framtiden. Specialiserar de sig på bara en sak smalnar det bara av 

möjligheten att få jobb, det är väldigt få tidningar nu som anställer personer som bara är 

redigerare. 
- Lena Olofsson, redaktionschef NSD 

 

Multikompetensen måste som sagt få en mycket större roll i journalistutbildningar överlag. Ett 

annat viktigt moment att få in i utbildningarna, som inte ingår i särskilt hög grad idag, är vad 

utbildningarna kan göra för att förtydliga ramarna för journalistyrket. Det är något som 

utbildningsledarna på både LU och LTU går in på. Stefan Theander på LU tycker att 

utbildningarna bör bli bättre på att klargöra yrket eftersom det blir alltmer luddigt i kanterna. 

Studenterna måste veta var gränsen för reklam går och vad som inte ska ingå i journalistiken. 

Detta är väsentligt att lära studenterna för att de ska känna sig säkra och bekväma i sin 

yrkesroll när de väl kommer ut på redaktionerna. Patrik Häggqvist på LTU känner också att 

det är av betydelse att klargöra var journalistiken står någonstans. 

 Bjørnsen (2007:57f) skriver att journalistyrket historiskt sett har karakteriserats som ett 

”öppet yrke”, i den mening att alla som vill kalla sig journalist kan göra det. Utbildning har 

fått ökad betydelse för rekryteringen till journalistyrket och utbildningsnivån bland 

journalister har ökat dramatiskt de senaste 20 åren.  

 

Vi lever ju på att det någonstans finns en respekt för den professionella journalisten. Idag 

kan det låta som att alla är journalister men jag tycker inte att det är så, utan någonstans 

måste man ändå tro på att det är vettigt att utbilda sig till journalist, att man har något 

mer att erbjuda då än att man bara skriver en blogg. 
- Patrik Häggqvist, utbildningsledare LTU´s journalistutbildning 

 

6.6.3 Mångfald – en framtidsfråga 
Journalisten jag intervjuade på Sydsvenskan ser mångfald som en vikig framtidsfråga. 

Utbildningen hon gick på JMK saknade undervisning i hur man rapporterar kring detta. 
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Mångfald måste börja genomsyra journalistutbildningarna, studenterna måste redan under 

utbildningen få lära sig att spegla samhället utifrån hur det faktiskt ser ut, att det bor 

människor med väldigt olika bakgrund och härkomst, olika språk och olika levnadsvillkor i 

Sverige. 

Mångfald är en framtidsfråga för alla svenska medier, de behöver dra nytta av den 

utvecklingen för det går inte att ignorera den. Men på Journalisthögskolan får man 

fortfarande intrycket av att Sverige är helt homogent, som på 60-talet ungefär. 
- Journalist, SDS  

 

Men det räcker inte att studenterna informeras om mångfald i medier utan det måste också 

hända något redan innan varje ny journalistklass börjar på universitetet eller högskolan. 

Mångfalden måste ökas bland de ansökande, fler invandrare måste lockas att arbeta som 

journalist i Sverige och vilja söka in till journalistutbildningarna. 

GP´s redaktionschef säger att de också har pratat mycket om mångfald på redaktionerna 

och med utbildningarna. Hon tycker inte att det fungerar att ha en redaktion med helvita 

medelsvenssons med tanke på hur samhället ser ut idag. I Göteborg, där GP ges ut, är 25 

procent invandrare i antingen första eller andra generationen. 

 

Det är klart att det inte är så bra att skildra en stad och en verklighet ur ett 

medelsvensson, helvitt perspektiv. Det är också något som vi vill, att Journalisthögskolan 

suger åt sig andra grupper av elever. 
- Cecilia Krönlein, redaktionschef GP 

 

För att det ska bli mer etnisk mångfald bland personalen på tidningsredaktionerna måste alltså 

någonting hända redan på journalistutbildningarna och på gymnasiet. Det handlar om att 

samarbeta redaktioner, utbildningar och gymnasium emellan för att försöka locka andra typer 

av människor, av olika ursprung, till journalistyrket. En anledning att få invandrare utbildar 

sig till journalist kan vara att de känner sig otillräckliga i språket, de kanske har en brytning 

eller inte hanterar den svenska grammatiken korrekt. Om de inte heller hör talas om andra 

ungdomar med invandrarbakgrund som utbildar sig till journalist känns det kanske inte så 

lockande för dem heller. 
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7  Sammanfattande analys 
Min undersökning gick ut på att ta reda på hur dagens journalistutbildningar står sig i 

förhållande till hur de svenska tidningsredaktionerna fungerar i dag. Genom kvalitativa 

intervjuer med utbildningsledare, studenter, redaktionschefer och nya journalister har jag 

försökt ta reda på hur det ser ut för landets nya journalister inom journalistutbildningarna 

respektive inom redaktionerna. I följande avsnitt svarar jag mer specifikt på de fem 

frågeställningar jag ställde upp i uppsatsens inledning. 

 

7.1 Utbildningarna jämfört med redaktionerna 
1) Hur står sig dagens journalistutbildningar i förhållande till de svenska 

tidningsredaktionerna? 

Det visade sig att utbildningarna inte stod sig så bra som man kunnat hoppas gentemot 

tidningsredaktionerna och mediebranschen i stort. På många punkter stämde faktiskt de 

förutfattade meningar som jag hade om Sveriges journalistutbildningar. Jag har undersökt 

långt ifrån alla landets utbildningar inom journalistik men tycker mig ändå ha fått en ganska 

tydlig bild av hur det ser ut. De främsta styrkorna med utbildningarna är att de överlag är 

ganska bra inom utlärandet av traditionell journalistik och basen inom samtliga undersökta 

utbildningar är fortfarande skrivande journalistik, framför allt på LU och JMG. 

 De främsta bristerna finns inom området nya medier, på det planet har LTU kommit lite 

längre än de övriga men ändå inte ända fram. Utbildningarna måste främst se till att få in 

bildjournalistik, webbjournalistik och tidningsredigering mer om man ska lyssna till vad 

redaktionscheferna efterfrågar. Jag skulle också helst vilja se att de betonade radio och tv mer 

inom journalistutbildningarna, även om många av studenterna tänker arbeta inom press och 

med skrivande journalistik. Kunskap om alla medier, en multikompetens, är alltid ovärderligt 

för en ny journalist att ha med sig i bagaget. Det är extra viktigt i framtida jobbsammanhang 

där du kan söka fler olika jobb och har större chans att stå dig i konkurrensen om du är just 

mångsidig.  

 

7.2 Ny journalist på tidningsredaktionen 
2) Lär utbildningarna ut allt som en ny journalist behöver kunna för att arbeta på en 

tidningsredaktion idag? 

De kompetenser som en ny journalist behöver ha då hon kommer till en tidningsredaktion är 

dels traditionella kunskaper som att kunna skriva, hitta nyheter, vara nyfiken, vetgirig och 
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noggrann. Men de behöver också en flexibilitet, som inte krävs av deras äldre kollegor. De 

nya journalisterna är uppvuxna med datorer och webb och förväntas kunna allt inom 

webbjournalistik. Här finns det också stora kompetensluckor på redaktionerna att fylla. 

 Överlag ska de vara mångsidiga, kunna hantera olika medier och leverera till flera olika 

kanaler. De traditionella egenskaperna är väl invävda i utbildningarna medan de måste satsa 

mer på nya egenskaperna som krävs av en journalist. Nischade journalister efterfrågas allt mer 

på redaktionerna och det börjar också komma på LU´s journalistutbildning, på JMG och LTU 

märks ingenting av inom det området. 

 

Praktiken är det som eleverna upplever som det bästa med hela utbildningen, förmodligen 

eftersom de får testa på journalist yrket på ”riktigt” och vara en i gänget på en redaktion. 

Praktiken är en ytterst viktig del i utbildningen, den gör att studenterna får en förankring i 

yrkeslivet och får känna av vad de hanterar och vad de behöver lära sig mer om inom yrket. 

Andra viktiga delar för utbildningarna  

 En annan mycket viktig fråga är att få in mångfalden i medierna, både i 

nyhetsrapporteringen och mer konkret på redaktionerna. Detta var någonting jag inte hade 

funderat över så mycket innan undersökningen, men ute på redaktionerna är det tydligen en 

het fråga. Rapporteringen om mångfald kan enkelt ökas på en tidningsredaktion genom att ha 

en specifik reporter som skriver om detta. Men att öka mångfalden bland 

redaktionsmedarbetarna är en mer långsiktig fråga, det handlar om att ändra synen på yrket till 

viss del och få fler olika sorters människor att vilja och våga söka till journalistutbildningarna. 
 

7.3 Förväntningar  
3) Vilka förväntningar finns på de blivande journalisterna inom utbildningarna 

respektive tidningsredaktionerna? 

Det visade sig finnas stora skillnader mellan utbildningarnas krav och redaktionernas krav på 

nya studenter. Det allra främsta handlar om att redaktionerna ställer högre krav på att de nya 

journalisterna ska leverera texter och liknande i god tid innan deadline och att det de lämnar 

ska hålla en viss kvalitativ nivå.  

 På JMG och LTU finns det kvalitativa krav på det som studenterna producerat, på LU är de 

dock inte alltid så höga. Samtliga studenter tycker att skolornas deadlines är onödigt långa 

jämfört med redaktionernas. Detta leder till att de inte förbereds så väl inför att arbeta under 
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tidspress. Har de inte fått uppleva stress under utbildningen är det inte säkert att de kommer 

kunna hantera det sedan när de börjar arbeta på en redaktion. 

 

På redaktionerna är det mycket viktigt att de nya journalisterna är stresståliga och klarar av att 

leverera bra saker trots den höga produktionstakten. Samtidigt som kraven inom 

redaktionerna också blir allt högre på att nya journalister ska vara mångsidiga så verkar 

studenterna känna att den högsta förväntningen på dem ändå är att de ändå ska hantera den 

skrivande journalistiken bäst. Mångsidigheten är inte allt för vissa studenter utan bara ett plus 

i kanten när de söker jobb. Den uppfattningen kommer nog att förändras hos dem med tiden. 

 

7.4 Krav på mångsidighet 
4) Hur ser kraven ut på journalisters mångsidighet inom utbildningarna respektive 

redaktionerna? 

Inom utbildningarna är det mycket lägre krav på mångsidigheten än inom redaktionerna. 

Redaktionerna vill att de nya studenterna ska vara multikompetenta och vissa menar att det till 

och med är ett krav för att kunna få jobb i framtiden. Redaktionerna har varit aktiva inom 

multijournalistik ett tag nu och de jag pratat med vill verkligen att utbildningarna också ska 

engagera sig mer för att lära ut multikompetensen till eleverna. Men på utbildningar som 

journalisthögskolorna JMG och JMK är det svårt att bryta gamla vanor och få in multitänket 

som en naturlig del i undervisningen. Lärarna måste tro på och brinna för det de lär ut till 

studenterna annars lär inte studenterna heller tycka att det är viktigt. Detta verkar vara fallet 

på LU´s journalistutbildning till exempel. 

 Trots alla krav på mångsidighet som finns inom branschen lägger alltså utbildningarna inte 

tillräckligt stor vikt vid multijournalistik och multikompetens. På JMG och LU handlar det 

om en kurs inom radio och tv. Vid LTU finns det möjlighet för studenterna att skaffa sig 

mångsidig kompetens men det hänger mycket på dem själva, att de väljer kurser inom olika 

medier, engagerar sig på sin fritid och har en stark vilja att lära sig nya saker. 

 

7.5 Uppdatering 
5) Hur uppdaterade är journalistutbildningarna jämfört med dagens svenska 

tidningsredaktioner? 
Utbildningarna är alltså inte helt uppdaterade jämfört med redaktionerna. Trots alla 

studiebesök, praktikperioder och goda kontakter mellan utbildningarna och redaktionerna 
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brister ändå kommunikationen. De områden där redaktionerna känner att utbildningarna är 

uppdaterade på är inom mångsidigheten på olika sätt. Utbildningarna måste få in foto och 

webb mer i undervisningen för att kunna matcha branschens behov och göra sina studenter 

anställningsbara. Redaktionerna tycker att utbildningarna måste vara mer lyhörda för vilka 

behov som finns på mediemarknaden. Men det handlar som sagt inte bara om utbildningarna, 

redaktionerna måste också ansvara för att upprätthålla kontakten med utbildningsledarna för 

att rapportera till dem vad de måste förbättra alternativt förändra med utbildningen. Ger de 

den responsen enbart till studenterna är risken stor att informationen försvinner på vägen. 

 Utbildningsledarna på LTU och LU betonar vikten av att tydliggöra journalistyrket 

eftersom det är så pass luddigt i kanterna. En ny journalist måste veta var gränsen mot till 

exempel reklam går och hon måste veta skillnaden mellan en utbildad journalist och en 

bloggare. 
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8 Slutsatser 
 

8.1 Egna reflektioner 
Den här undersökningen visar på vad som är vikigt för nya journalister att ha med sig från 

utbildningen in i yrkeslivet på en tidningsredaktion. Den tydliggör att bilden av hur nya 

journalister ska vara faktiskt skiljer sig mellan journalistutbildningarna och 

tidningsredaktionerna, vilket kan förklaras med att det råder olika krav och förväntningar 

inom dessa båda.  

 

Den grupp av människor som är allra viktigast för tidningarna förutom 

redaktionsmedarbetarna och de blivande journalisterna är faktiskt publiken. Tidningens läsare 

är helt livsnödvändiga för dess överlevnad och fortsatta utveckling. Det är utifrån publikens 

efterfrågan som tidningarna formas. Om publiken vill ha en mer uppdaterad papperstidning, 

en mer modern nättidning eller en roligare webb-tv så måste den berörda tidningsredaktionen 

se till att publiken får det. Om publiken inte är nöjda med sin tidning så finns risken att de 

byter till konkurrenten istället. Hur kan då redaktionsmedarbetarna se till att detta inte 

inträffar? 

 Det gäller för tidningsredaktionerna att själva hålla sig uppdaterade för att kunna hålla de 

olika publiceringskanalerna uppdaterade. Redaktionerna måste utgöras av kompetent personal 

och täcka alla områden, annars kommer detta att märkas i det som produceras. Att täcka alla 

områden innebär att ha mångsidiga journalister, nischade journalister, teknikintresserade 

personer, socialt kompetenta människor och så vidare. De måste se till att ha folk på alla 

poster, allt från specialreportern med arbetsmarknad som nisch till multireportern som 

hanterar både skrivande journalistik, foto och redigering. Det finns behov av olika typer av 

redaktionsmedarbetare. 

 Det är de nya journalisterna som kommer utgöra framtidens mediebransch och dess 

tidningsredaktioner. De nya journalister som inte har de egenskaper som branschen kräver 

kommer inte heller att kunna stanna kvar i den särskilt länge. Publiken avgör om det de 

producerar lever upp till deras förväntningar. För i slutändan handlar det om att publiken ska 

bli nöjd med det som journalisterna gör. Om publiken är nöjd säljer tidningen bättre och då är 

även redaktionsledningen och de som anställt journalisterna nöjda.  

 

För redaktionerna gäller det att ta in rätt folk från början, de vill ha de bästa och mest 

kompetenta nya journalisterna. När de tar in någon för en anställningsintervju måste de tänka 
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sig för om personen är värd att satsa tid och pengar på. Då är chansen stor att de väljer den 

som är mest mångsidig. 

 Min undersökning tydliggör för blivande journalister och dem som någon gång funderar att 

utbilda sig till journalist att journalistyrket innehåller så otroligt mycket mer än att bara skriva. 

Det kan i sin tur leda till att färre personer hoppar av utbildningarna eftersom de är förberedda 

på vad yrket kräver. De tänker mer långsiktigt och vet att de måste klara av mer än att bara 

skriva för att kunna stå sig i konkurrensen bland alla andra nya journalister.  

 

Resultaten som min undersökning lett fram till kan förhoppningsvis bidra till en utveckling av 

landets journalistutbildningar. De kan också ge tidningsredaktionerna en bild av hur 

journalistutbildningarna är uppbyggda och vad de lär ut idag till sina studenter. 

 

8.2 Förslag till vidare forskning 
Den här uppsatsen kan leda vidare till fortsatt forskning om exempelvis journalisters 

mångsidighet. Det skulle vara intressant att göra en kvantitativ undersökning kring hur vanligt 

det är att journalister på en tidningsredaktion besitter multikompetens och hur många som har 

användning för den på redaktionen. 

 En annan infallsvinkel är att undersöka hur vanligt det är att journaliststudenter väljer att 

inrikta sig på två eller fler medier redan under utbildningen och hur de har gått tillväga för att 

bli så bra som möjligt på flera olika medier. 

 

Tidningsredaktionernas höga krav idag leder till en stressig miljö för journalisterna. Det som 

hade gått att undersöka vidare inom detta är antingen hur journalisternas hälsa påverkas av 

detta upptrappade tempo eller hur det de producerar blir lidande av stressen idag jämfört med 

exempelvis för tio år sedan.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
 
Intervju med ansvarig för utbildning: 
 
1) Praktiska frågor 
 
Berätta om hur utbildningen är upplagd? 
 
Hur lång är utbildningen? 
 
Hur många antas till utbildningen varje år? 
 
Vilka olika områden utbildas studenterna i? 
 
2) Förberedandet inför arbetslivet 
 
Hur lång tid läggs på varje del: Hur lång tid läggs på undervisning i följande delar:  
(Mätt i antal dagar/veckor/kurspoäng) 
 

- Skrivande journalistik? 
- Intervjuteknik? 
- Research? 
- Stillbildsfotografi? 
- Tidningsredigering? 
- Möta och hantera intervjupersoner? 
- Samhällskunskaper? 
- Jobba mot deadline och kunna arbeta under hög stress? 
- Hantera videokamera och videoredigeringsprogram? 
- Uppsats/slutuppgift? 

 
Hur görs uppsatsen/slutuppgiften? (Skriftligt, tv, radio?) 
 
(Varför ingår inte denna del?) 
 
Hur stor del av utbildningen läggs på att studenterna ska lära sig mångsidighet inom 
olika medier (att få en bredd som journalist)? 
 
Berätta på vilket sätt de får lära sig det? 
 
Vad är styrkan med er utbildning? (– Varför?) 
 
Vad är det absolut viktigaste som era journaliststudenter bär med sig ut i arbetslivet? 
 
3) Förväntningar och krav 
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Vad förväntar du att era studenter ska lära sig under utbildningens gång när det gäller 
kunskaper och erfarenheter? 
 
Vilka krav tror du att tidningsredaktioner ställer på nya journalister? 
 
Hur viktigt tror du redaktionerna tycker att mångsidighet är hos nya journalister? 
Varför/varför inte? 
 
4) Förändringar och framtiden 
 
Vad kan göras bättre inom journalistutbildningar överlag? 
Vilka delar skulle du vilja ingick i er utbildning som inte ingår idag? 
Vad kan förbättras med utbildningen utöver det? 
(Varför är detta område viktigt att förbättra?) 
Vilka likheter finns i arbetssätt i hur det fungerar på utbildningen respektive på en 
tidningsredaktion? 
Vilka skillnader finns? 
När det gäller utbildningens innehåll och utrustning: hur håller ni er uppdaterade med 
hur det ser ut på dagens tidningsredaktioner? Är ni tillräckligt uppdaterade?  
(Hur kan utbildningen moderniseras?) 
 
Vad tror du att framtidens journalister kommer behöva kunna? 
Vad kan du göra för att er utbildning ska närma sig dessa mål? 
 
Jag har inga fler frågor. Har du något mer du vill ta upp eller fråga om innan vi 
avslutar? 
 
 
 
Intervju med student i slutskede av utbildning: 
 
1) Praktiska frågor 
 
Vilken utbildning går du? 
 
Hur lång är utbildningen och var i utbildningen befinner du dig nu? 
 
Hur kom det sig att du valde just den utbildningen? 
 
Vilket medium eller vilka medier inriktar du dig på som blivande journalist? 
 
2) Förberedandet inför arbetslivet 
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Berätta lite om vad ni fått lära er inom följande område och hur djup kunskap du 
tycker att ni fått inom följande delar av utbildningen: 
 

- Skrivande journalistik? 
- Intervjuteknik? 
- Research? 
- Stillbildsfotografi? 
- Tidningsredigering? 
- Möta och hantera intervjupersoner? 
- Samhällskunskaper? 
- Jobba mot deadline och kunna arbeta under hög stress? 
- Hantera videokamera och videoredigeringsprogram? 
- Uppsats/slutuppgift? 

 
(Varför ingår inte denna del?) 
 
Hur tycker du utbildningen har varit på att lära ut mångsidighet inom olika medier till 
er studenter (att få en bredd som journalist)? 
Berätta hur ni fått lära er detta? 
Varför är detta viktigt? 
 
Vad är styrkan med er utbildning? (– Varför?) 
 
Vilka är de viktigaste kunskaperna du bär med dig ut i arbetslivet från utbildningen? 
3) Förväntningar och krav 
 
Vilket är ditt helhetintryck av utbildningen? 
 
Vilka krav har ställts på dig under utbildningen? 
 
Hur har du upplevt kraven? (Rimliga?) 
 
Vilka krav tror du att (tidnings)redaktioner kommer att ställa på dig som ny journalist? 
 
Hur viktigt tror du redaktionerna tycker att mångsidighet är hos nya journalister? 
Varför/varför inte? 
 
4) Förändringar och framtiden 
 
Vad tycker du att din utbildning borde förbättra?  
(Varför är detta område viktigt att förbättra?) 
Vilka delar skulle du vilja ingick i utbildningen som inte ingår idag? 
 
Har du gjort någon praktik under utbildningen?  
Var? Hur lång? 
Vad tyckte du om det? 
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Hur viktigt är det med praktik under utbildningen? 
Om gjort praktik:  
Vilka likheter märkte du av i arbetssätten på utbildningen respektive 
(tidnings)redaktionen? 
Vilka skillnader finns? 
Hur uppdaterad känns utbildningen jämfört med arbetslivet - Innehåll? –Utrustning? 
 
Hur ser du på framtiden inom arbetslivet som journalist? 
 
Vad tror du att framtidens journalister kommer behöva kunna? 
Vad kan/behöver er utbildning göra för att närma sig dessa mål? 
 
Jag har inga fler frågor. Har du något mer du vill ta upp eller fråga om innan vi 
avslutar? 
 
 
Intervju med redaktionschef på tidningsredaktion: 
 
1) Praktiska frågor 
 
Hur ser er personal ut? 

- Hur många arbetar på redaktionen? 
- Vilka åldersgrupper är vanligast förekommande? (ge en helhetsbild) 
- Hur länge har personalen i genomsnitt varit yrkesverksamma journalister?  

(ge en helhetsbild) 
-    Hur vanligt med journalistexamen bland era journalister? (Ungefärlig %) 
- Hur många nyutexaminerade arbetar hos er ungefär? (antingen som anställd 

eller vikarie, inte praktikant) (ge en helhetsbild)  
 
2) Förberedandet inför arbetslivet 
 
Hur viktigt är det att dagens journaliststudenter lär sig mångsidighet inom olika medier 
(att ha en bredd som journalist)? 
Varför/varför inte? 
 
Vad är det absolut viktigaste för journaliststudenterna att bära med sig från 
utbildningen ut i arbetslivet? 
 
Hur upplever du att dagens journalistutbildningar förbereder studenterna inför 
arbetslivet på en tidningsredaktion? (Du får gärna ge exempel på olika utbildningar) 
 
3) Förväntningar och krav 
 
Vilka krav ställer ni på de nyutexaminerade journalister som börjar arbeta hos er? 
Vilka delar måste de kunna behärska? 
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Hur skiljer sig kraven på mångsidig kompetens på nya journalisterna jämfört med de 
som arbetat länge i branschen? 
(Om de skiljer sig: Vad tycker du om det?) 
 
Tagit in praktikanter från journalistprogrammet (i Piteå, LTU / Lunds universitet / 
JMG i Gbg) eller andra skolor? Hur har det fungerat? 
(Vad har fungerat bra och vad mindre bra?) 
 
Vilka skillnader kan du märka av mellan praktikanter (icke färdigutbildade) och 
nyutexaminerade journalister? 
 
4) Förändringar och framtiden 
 
Vilka delar tror du journalistutbildningar behöver bli bättre på? 
(Varför är detta område viktigt att förbättra?) 

Vad bör utbildningarna göra för att på bästa sätt hålla sig uppdaterade med 
tidningsredaktionerna? 
Hur kan ni på redaktionerna bidra till utveckling av journalistutbildningarna? 
 
Vilka skillnader tror du att det finns idag mellan arbetssätten på redaktionerna 
respektive utbildningarna? 
Vilka likheter finns då? 
 
Vad tror du att framtidens journalister kommer behöva kunna? 
Vad behöver utbildningarna göra för att närma sig dessa mål? 
 
Jag har inga fler frågor. Har du något mer du vill ta upp eller fråga om innan vi 
avslutar? 
 
 
 
Intervju med nyutexaminerad som arbetar på tidningsredaktion: 
 
1) Praktiska frågor 
 
Vilken utbildning har du gått? När gick du ut? 
Hur lång var den och vilken examen fick du? 
Hur kom det sig att du valde just den utbildningen? 
 
Vad arbetar du som på GP/NSD/Sydsvenskan?  
Vilken typ av anställning? 
Hur länge har du arbetat där? 
 
2) Förberedandet inför arbetslivet 
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Vilket var ditt helhetsintryck av den utbildning du gick? 
 
Berätta hur mycket av följande områden som ingick i den utbildning som du gick: 
(Ange enligt skalan: för lite – lagom – för mycket) 
 

- Skrivande journalistik? 
- Intervjuteknik? 
- Research? 
- Stillbildsfotografi? 
- Tidningsredigering? 
- Möta och hantera intervjupersoner? 
- Samhällskunskaper? 
- Jobba mot deadline och kunna arbeta under hög stress? 
- Hantera videokamera och videoredigeringsprogram? 
- Uppsats/slutuppgift? 

 
Vilka kunskaper har du haft mest användning av på redaktionen från din utbildning? 
Vad är styrkan med den utbildning du gick? 
Vad tycker du att den utbildningen du gick borde bli bättre på? Varför? 
 
Hur tyckte du utbildningen var på att lära ut mångsidighet inom olika medier (att ha en 
bredd som journalist)? 
Varför är detta viktigt? 
 
Hur uppdaterad kändes den utbildningen du gick jämfört med arbetslivet  
– Innehåll? – Teknisk utrustning? 
 
3) Förväntningar och krav 
 
Vilka krav har ställts på dig som ny journalist på redaktionen?  
Märker du av någon skillnad i de krav som ställs på er nya journalister jämfört med 
äldre kollegor? Vilka i så fall? (mångsidighet, snabbhet, noggrannhet osv.) 
(Om skillnad: Vad tycker du om det?) 
 
Hur vill du beskriva din mångsidighet som journalist? 
(I hur hög utsträckning har du haft nytta av denna mångsidighet på redaktionen?) 
 
4) Förändringar och framtiden 
 
Vilka skillnader har du märkt av mellan arbetssätten på redaktionen respektive 
utbildningen du gick? 
Vilka likheter finns då? 
 
Gjorde du någon praktik under utbildningen?  
Var? Hur lång? 
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Vad tyckte du om det? 
Hur viktigt är det med praktik under utbildningen? 
Hur har din praktikperiod hjälpt dig att få jobb senare? 
 
Hur ser du på framtiden inom arbetslivet som journalist? 
Vad tror du att framtidens journalister kommer behöva kunna? 
 
Jag har inga fler frågor. Har du något mer du vill ta upp eller fråga om innan vi 
avslutar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


