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Sammanfattning/abstract: 

En studie som undersöker SJFs syn på högskoleutbildning från 1970-talet till idag. Hur har 

synen förändrats under denna period och hur är den idag? 

Genom att analysera dokument där SJF har uttalat sig i frågan från 1970-talet till idag, samt 

genom att analysera kvalitativa intervjuer med representanter på SJF, Unionen, TU och DIK 

har jag sammanställt synen på frågan om utbildning, såväl inom SJF över den angivna 

tidsperioden som skillnaderna i synen på frågan mellan SJF och de andra organisationerna 

idag. 

Teoretiskt utgår studien från journalistikens professionaliseringsprocess, journalistiken som 

institution, doxologi samt social closure. 

Studien visar på en genomgående dubbelhet från SJFs sida gentemot universitetsväsendet, där 

man både vill åt den statushöjande effekt som akademiska studier innebär för ett yrke samt 

hur förbundet vill dra ner på utbildningsmöjligheterna för blivande journalister. 
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1. Inledning: 

I Sverige finns det en god tillgång på nyutexaminerade journalister (år 09/10 examinerades 

753 journalister i Sverige enligt ams hemsida). Den arbetsmarknad som möter dessa 

nyutexaminerade studenter är präglad av en mycket hård konkurrens 

(ams.se/yrkesbarometern). Överskottet av journalister får många att utbilda sig direkt in i 

arbetslösheten eller efter några år av att hanka sig fram som frilansare byta bransch. Samtidigt 

är journalistiken ett yrke som ska fungera som tredjestatsmakt och granska samhällets alla 

institutioner, en uppgift som kräver mycket av den individuella journalisten. En organisation 

som ska ta tillvara på journalisters möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden och samtidigt 

värna om yrkesetiken och ”den goda” journalistiken är yrkes- och fackförbundet Svenska 

Journalistförbundet, SJF. Med detta som utgångspunkt vill jag titta närmare på vad SJF har 

för förhållningssätt gentemot utbildningen av journalister.  

Min studie kommer att ha sitt fokus på hur förbundet ser på frågan idag, men för att kunna 

förstå dagens hållning till utbildning kommer min studie även att blicka bakåt i tiden. 

Utbildningsfrågans vara i SJF är lika långlivad som förbundet själv och debatten har 

genomgående haft en orolig dubbelhet. Å ena sidan har det talats om utbildningens 

möjligheter att höja statusen på yrket, ge journalister den legitimetet som andra aktade 

yrkeskårer har samt att det anses vara en demokratisk grundbult att ha bildade journalister. 

Men samtidigt har man fört en debatt om hur demokratin kan hotas av journalister som stöps i 

samma former genom sina akademiska studier, hur yrket är något man föds till och inte något 

man kan utbilda sig till, samt kravet på akademisk examen för att kunna bli journalist är ett 

hot mot demokratin då det fria ordet tillhör alla. Tillsammans med andra pressorganisationer 

har man fört en kamp med universitetsväsendet om vem som ska ha makten över de 

journalistiska utbildningarna, vem som har kontroll över hur utbildningen utformas och hur 

många journalister som utbildas. 
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2. Disposition: 

Jag ger först en kort introduktion till de aktörer som återkommer i min uppsats. I det följande 

kapitlet presenteras den historiska bakgrunden till frågan utbildning och journalistik. Jag 

kommer sedan att redovisa den tidigare forskningen rörande ämnet och på vilket sätt jag 

kommer att använda mig av den. Denna forskning binder jag sedan i ett separat kapitel ihop 

med mitt teoretiska ramverk som jag analyserar mitt material utifrån. Efter denna redovisning 

presenterar jag mitt syfte med uppsatsen samt mina frågeställningar. I den delen där jag utför 

min egen forskning börjar jag med att förklara vilket material jag valt att analysera, vilket är 

fyra dokument som rör utbildningsfrågan och SJF samt fyra intervjuer med representanter 

från SJF, Unionen, TU och DIK. Jag förklara även i detta kapitel de metoder jag valt, 

källkritisk dokumentanalys samt kvalitativa intervjuer. I det följande kapitlet redovisar jag de 

avgränsningar som jag gjort när jag valde mitt material och varför. Efter detta följer 

analysdelen där jag först analyserar de tre dokumenten och sedan de kvalitativa intervjuerna. 

Jag avslutar uppsatsen med att redovisa och diskutera de resultat som jag kommit fram till i en 

slutdiskussion.  

 

3. Aktörerna: 

SJF: Svenska Journalistförbundet, fackförbund inom TCO som organiserar anställda och 

frilansverksamma journalister, bildat 1901. Medlemmarna arbetar inom dagspress, Sveriges 

Radio AB, Sveriges Television AB, Utbildningsradion, privata etermedier samt inom övriga 

medier, såsom vecko-, fack- och idépress (www.ne.se). 

TU: Tidningsutgivarna, egentligen Svenska Tidningsutgivareföreningen. 

Branschorganisation som arbetar för bl.a. fria och konkurrenskraftiga medier. Organisationen 

bildadades 1994 genom sammanslagning av Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU, 

grundad 1898), Tidningarnas Arbetsgivareförening (TA, grundad 1919 som en sektion inom 

TU) och Dagspressen Marknadsinformation AB (ett av TU ägt bolag för information och 

utbildning). 2009 delades TU och TA (som idag är en del av Svenskt Näringslivs 

paraplyorganisation Almega) på sig men huserar under samma tak (www.ne.se) (www.tu.se) 
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Unionen: fackförbund inom Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), bildat 2008 genom 

en sammanslagning av Sif och Tjänstemannaförbundet HTF. Unionen är det största 

fackförbundet på den privata arbetsmarknaden i Sverige och landets största 

tjänstemannaförbund med över 500 000 medlemmar (2011) (www.ne.se)  

DIK: Dokumentation, Information och Kultur, fackförbund inom Saco, organiserar 

högskoleutbildade inom nämnda verksamhetsområden. Förbundet bildades 1972 genom 

sammanslagning av flera mindre Saco-förbund inom det humanistiska området (www.ne.se). 

 

4. Bakgrund: 

Så länge Journalistförbundet har funnits har debatten om utbildningens plats, form och storlek 

för journalister varit närvarande. Den förste i förbundet som förordade utbildningens 

möjligheter att ge professionen den status som SJF eftersträvade var Valdemar Langlet. Han 

talade redan 1910 om att införa en journalistskola i skriften Om pressens uppgift och 

tidningsmannens utbildning. Dock fick inte Langlet den respons han hade hoppats på, de 

flesta höll med om att journalister borde vara så allmänbildade som möjligt men att dra in 

examenspapper och pappersmeriter i yrket var de flesta skeptiska till. Motståndarna menade 

att Journalistyrket mer är ett kall än något man kan utbilda sig till och att för mycket krav på 

utbildning kan vara ett hot mot det fria ordet, Langlets förslag blev bordlagt (Petersson 

2006:90. 91). 

Debatten pågick länge innan någon journalistskola inrättades, bl.a. så gick de tre stora 

aktörerna på journalistfältet (Tidnings Utgivarna, Publicist Klubben och SJF) 1921 samman 

med en gemensam kommitté som fick uppgiften att utreda utbildningsfrågan. Utredningen 

resulterade i förslaget att pressen borde sammarbeta med Socialpolitiska institutet 

(Socialhögskola driven i privat regi av Centralförbundet för socialt arbete). Där skulle en 

journalistlinje skapas (Petersson 2006:305). Någon sådan linje kom dock aldrig att skapas på 

Socialpolitiska institutet (Gardeström 2011:47).  

Från Göteborg kom positiva ordalag om utbildningens möjligheter.  

1936 Skrev Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, GHT, i sin ledare om 

universitetsstudiers möjligheter att påverka yrket och höja respekten för sanningen. GHT 
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påvisade även hur advokater och läkare studerade flera år på universitetet trots att man även 

inom dessa professioner behöver ”anlag” för yrket (Gardeström 2011:47) 

Det var även i Göteborg som de första stegen togs för en akademisk utbildning för 

journalister. 1938 ordnade professor Curt Weibull en möjlighet för studenterna att läsa en 

journalistanpassad utbildningsform där fokus låg på statsvetenskap, nationalekonomi och 

modern historia (1870-tal och framåt). Seminarierna leddas både av akademiker och 

journalister. Initiativet fick ett abrupt avslut i och med andra världskriget (Gardeström 

2011:48) (Hulthén 2001:216), dock kom Weibulls initiativ att tas upp senare och drivas i 

Göteborgs universitets lokaler. 

De akademiska initiativen möttes med viss skepsis från pressens organisationer, exempelvis 

menade Leif Kihlberg, politisk redaktör på DN att akademiker ibland kunde bli goda 

journalister, trots att de var akademiker (Gardeström 2011:49). 

Pressens egna organisationer hade svårt att komma fram till en egen ståndpunkt i frågan om 

utbildningen. På SJFs årskongress 1944 lade Dalakretsen fram en motion om att öka 

möjligheterna för redan verksamma journalister att kunna vidareutbilda sig. (Gardeström 

2011:64). Tillsammans med TU genomförde även SJF en utredning om utbildningsfrågan. 

Även om de ansvariga i utredningskommittén kom fram till att viss akademisk utbildning var 

nyttigt för journalister, exempelvis examen via filosofisk fakultet, så var en akademisk 

examen inget som ansågs nödvändigt för en journalist. Man ansåg i dagsläget (1946) att det 

inte fanns ett behov för pressorganisationerna att skapa en särskild journalistskola (Hulthén 

2001:217). Man hänvisade också till de goda resultaten som volontärsystemet hade visat och 

hur det krävde en viss talang för att klara av journalistyrket (Gardeström 2011:68). 

Hållningen under denna period från SJF och de övriga pressorganisationernas gentemot 

utbildningsfrågan är relativt passiv med andra ord. Det var mestadels det akademiska väsendet 

själv som drev frågan om högre utbildning. Dock var pressens organisationer medvetna om 

utbildningens möjligheter för journalister, man ordnade således tillsammans med Stockholms 

högskola vidareutbildningar för verksamma journalister i forma av lösa kurser på högskolan 

(Hulthén 2001:218). 

En person som verkade under denna period och som är viktig att nämna är Set Poppius. 

Poppius var grundaren av Sveriges första journalistskola, styrd i privat regi. Han var själv 
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utbildad vid Uppsalas universitet och ansåg att bilden av journalistiken som något man var 

född till var ålderdomlig (Gardeström 2011:67) (Hulthén 2001:218). Poppius erbjöd även 

pressorganisationerna att få en roll som övervakare av journalistskolan, där han var rektor, 

och möjligheter att påverka hur utbildningen skulle utformas. Men de tackade nej till 

erbjudandet med hänvisning till den egna utredningen om utbildningsbehovet för journalister 

(Gardeström 2011:67). Något som Poppius senare kritiserade då en journalistutbildning som 

inte har ett sammarbete med pressens organisationer saknar den auktoritet som behövs. 

Samtidigt kritiserade han volontärsystemets brister. Poppius ansåg att man placerade folk på 

redaktioner och inte gav dem några verktyg och på så vis kunde volontärerna inte hjälpa till 

eller lära sig något utan mestadels var i vägen (Gardeström 2011:70).  Svenska 

journalistskolan gick i konkurs 1946 men redan 1947 startade Seth Poppius ”Poppius 

journalistskola” som än idag är verksam. 

Publicistklubben höll i samma veva ett möte där man bjöd in akademiska representanter i 

form av bl.a. Poppius och Axel Boëthius, rektor vi Göteborgs högskola. Debatten var livad 

och Boëthius försökte med en diplomatisk hållning beskriva för pressen att högskolans 

ambition inte var att uppfostra journalister utan mer att erbjuda journalister de möjligheter 

som det akademiska livet kan ge, i form av vetenskapligt tänkande (Gardeström 2011:70). Här 

kan man se hur två läger möts, två olika synsätt på omvärlden.  

Jag kommer att diskutera dessa uppdelningar mer i teoridelen i avdelningen som handlar om 

doxer.  

Publicistklubbens dåvarande ordförande Ivar Anderson påpekade på ett nordiskt pressmöte 

1946 att utbildningen av journalister behövs då framförallt kvällspressen gått i en riktning mot 

mer sensationslystna nyheter och håller på att smutsa ner journalistiken (Gardeström 

2011:75). Inställning från pressens sida börjar alltså visa på tendenser till en öppning och 

utvidgning av utbildningen. 

Detta blev också fallet. Efter ännu en kommitté sammansatt av TU och SJF kom ett nytt 

konstaterande denna gång till journalistutbildningens vara. I ”Yttrande från 

Journalistutbildningskommittén” målade man upp en ny bild av det journalistiska landskapet 

där det ställdes högre krav på den moderna yrkeskåren, volontärsystemet räckte inte längre till 

ansåg man (Hulthén 2001:218). 

Så 1959 bildades Journalistinstitutet, JI, efter kommitténs rekommendationer, dock har man 
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ännu inte valt att inkorporera utbildningen i högskolan utan håller till med yrkesutbildningar i 

Konstfacks lokaler. 

Gardeström menar att en av de största anledningarna till varför man tog initiativet var rädslan 

för att bli omsprungna av de privata aktörer som planerade journalistutbildningar (Gardeström 

2011:137). 

JI invigdes 1960 men varade bara i sin privata form fram tills 1962 då den förstatligades och 

på så vis distanserades utbildningen en aning från pressorganisationerna (Gardeström 

2011:152).  Samtidigt bryter sig journalistutbildningen, som var Weibulls initiativ på 

Göteborgs universitet, loss och flyttar till tidningen Ny Tids lokaler vid Järntorget. Vid den 

här tidpunkten finns det alltså två statliga yrkesutbildningar för journalister i Sverige 

(Gardeström 2011:187). 

Förändringarna som genomfördes på JI var bland annat intagningsprocessen.  

Något som blivit populärt i Sverige på 60-talet var psykologiska utvärderingar där elever 

analyserades av en psykolog som utvärderar deras möjligheter att lyckas inom yrket, så kallad 

psykoteknik. På JI hade man förutom en sex timmar lång psykoteknisk utvärdering även en 

entimmes skrivprov samt en entimmes intervju (Gardeström 2011:189). 

Det uppstod en debatt om huruvida de båda journalistinstituten borde integreras in i 

universitetsväsendet. På ena sidan stod universitetsrepresentanter tillsammans med Saco, de 

förordade en integration och menade ämnen som eleverna läste på JI, exempelvis 

samhällskunskap, inte borde vara skild från den samhällsvetenskapliga disciplinen på 

universitetet. På andra sidan stod pressorganisationerna som bedyrade vikten av JI som en 

självständig yrkesutbildning (Gardeström 2011:194). 

Som en reaktion på debatten fick Journalistinstitutets tillförordnade rektor Lars Furhoff 1966 

uppdraget av ecklesiastikministern (dåvarande benämningen på utbildningsminister) Ragnar 

Edenman uppdraget att genomföra en utredning om journalistikutbildningens framtid.  

Resultatet av Furhoffs utredning resulterade i ett förslag om att förlänga den dåvarande 

studietiden från ettårig till tvåårig med en inbyggd praktik samt att öka antalet 

utbildningsplatser från 60 till 120 stycken. Institutet skulle vara fortsatt fristående från 

universiteten men ändra namnet från institut till högskola. 

TU positivt till en utökning av antalet utbildningsplatser medan SJF var kritiskt, de påpekade 
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hur rekryteringen både inom pressen och radion hade stagnerat och visade på nedåtgående 

trender i framtiden. 

Edenman följde dock i stora drag Furhoffs förslag och 1967 beslutade riksdagen att 

utbildningen skulle bli tvåårig, vara fortsatt fristående och utbildningsplatserna skulle utökas 

till det dubbla (Gardeström 2011:196/201) (Hulthén 2001:219). 

 

4.1. Andra vägar in i journalistiken 

En väg in i det journalistiska yrket som brukar stå som motvikt till den akademiska vägen är 

volontärsystemet. Volontärsystemet, eller lärlingssystemet som det kom att kallas efter 1960, 

byggde på praktiskt lärande. Volontärerna, som ofta hade en grundutbildning i form av 

realskole-, folkhögskole- eller gymnasieutbildning, började direkt på en redaktion och gick 

bredvid för att lära sig yrket (Gardeström 2011:203).  

Folkhögskolor drev förutom allmänbildande utbildningar även mer eller mindre direkta 

journalistutbildningar. Kalix i norr och Skurup i söder är de två namnkunnigaste 

folkhögskolorna som bedrivit och driver utbildningar för journalister. På Skurup hade man 

som idé att ta in studenter från spridda arbetarbakgrunder, exempelvis sjömän, timmerhuggare 

och smeder. På journalisthögskolan var man positivt inställd till att de fanns flera vägar in i 

journalistyrket, men man bevakade utvecklingen och utspridningen av dessa vägar noggrant. 

Exempelvis åkte 1967 en representant från samarbetsnämnden för journalisthögskolorna ner 

till Skurup för att samla information när det stod klart att skolan hade planer på att starta en 

journalistutbildning (Gardeström 2011:204). 

Det fanns även utbildningar för akademiker som ville bli journalister. IVAK vid Uppsala 

universitet erbjöd vidareutbildning för akademiker inom journalistik (Gardeström 2011:203). 
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5. Tidigare forskning: 

I Birgit Petersson bok Från journalist till murvel: journalistyrkets professionalisering från 

1900 till 1960-talet gör Petersson en bred historiskredovisning om hur yrket succesivt ökat sin 

status. Boken visar hur taktiken från det nystartade förbundet SJF att ge journalistyrket en 

högre status tidigt sätts på agendan. Verktyg som social closure (en teori jag diskuterar 

närmare under delen ”teoretiskt ramverk”) används för att avgränsa och övervaka vilka som är 

journalister. Samtidigt som man strävar uppåt och ser utbildningen som ett bra verktyg för att 

höja yrket från de låga nivåerna, som journalistiken hade på 1900-talets första hälft, ser man 

också utbildningen som ett hot mot yrket då ett förakt mot akademiker och 

universitetsväsendet är en tydlig röd tråd genom pressorganisationernas historia (Petersson 

2006:321).   

Beskrivningen av journalistyrkets ökade status och den gradvisa professionaliseringen av 

yrket som Petersson redovisar ger också en bild av hur journalistiken som en institution vuxit 

fram. Dessa två teorier (professionalisering och journalistiken som institution) kommer jag 

använda mig av och förklara närmare i min uppsats. 

Petersons studie slutar kring 1970 vilket är en andledning till varför jag börjar min studie runt 

denna period.  

I Kent Asps (Red.) Den svenska journalistkåren finns det mycket kvantitativ forskning att ta 

del av som bl. a. mäter utvecklingen av antalet utbildade journalister, och vilken typ av 

utbildning de har, mellan åren 1989-2005 (Asp 2007:65). Det är av intresse för min forskning 

då det ger en indikation på hur journalistikens utbildnings-, arbetsmarknads- och 

demografiska situation ser ut och sett ut under de senaste decennierna, vilket jag kommer att 

använda mig av i introduktionsdelen, där jag beskriver journalistikens rådande situation, till 

de dokument jag kommer att analysera. Den kvantitativa forskningen är gjord på medlemmar 

av journalistförbundet och det är framförallt Maria Edströms kapitel, ”journalisters arbete och 

utbildning”, i boken som ligger närmast min studie. Här redovisas att mellan åren 1989 till 

2005 har journalister som gått en journalistutbildning ökat från 42 % till 67 %. 

Britt Hulténs kapitel i boken Journalisternas bok: 1901-2001 ”Utbildning - behövs det?” får 

man ta del av utbildningens plats i journalistyrkets historia mellan åren 1901-2001. Här 

sträcker sig Hulténs forsking över de decennier där min första del börjar, alltså 70-90talet. Jag 

ser dock att min forskning tar upp en annan inriktning på dessa decennier, fokus på 
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journalistförbundets syn på utbildning. Hultén som visserligen skriver på uppgift av 

journalistförbundet, Journalisternas bok är SJFs stora jubileumsbok, har en mer allmän och 

bred historieredovisning om utbildningen av journalister och utgår inte från 

journalistförbundet utan tar upp många olika perspektiv. Jag kommer mestadels att använda 

mig av boken till texterna som introducerar de utvalda dokumenten, alltså som hjälp för att 

beskriva hur omständigheterna för journalistiken såg ut när dokumenten producerades, vad 

utbildningen för journalister hade för roll och hur debatten löd. 

I samma bok har Lars-Åke Engblom ett kapitel som heter ”Varför professionalisering?” där 

Engblom tar upp en intressant punkt där han delger journalisthögskolans Lars Furhoffs tankar 

om varför journalister gått från att vara en blandad skara till att bli ett homogent gäng. Enligt 

Furhoff har journalistik först blivit ett yrke under de senaste decennierna, innan dess var det 

mer ”ett kall”. Även detta kapitel använder jag som historisk bakgrundsfakta. 

 

I Elin Gardeströms avhandling ”Att fostra journalister: journalistutbildningens formering i 

Sverige 1944-1970.” ligger fokus på de diskurser som varit om utbildning för journalister. 

Gardeström som teoretiskt utgår från Bourdieus teori om doxor (en teori som jag själv 

kommer att använda mig av och går närmare in på i teorikapitlet) delar upp 

utbildningsintressenterna i två grupper eller doxor, alltså två olika intressegrupper som delar 

samma världsåskådning. På ena sidan har vi den akademiska doxan, en institution som ska stå 

vid sidan eller ovan stat, kyrkan och marknaden, för att kunna vara en producent av den säkra 

kunskapen (Gardeström 2011:41). På andra sidan finner vi pressens doxa som har sin grund i 

upplysningens tankemönster. Pressen är en del av samhället och har som uppgift att upplysa 

folket och granska makten (Gardeström 2011:37). 

Det intressanta med Gardeströms forskning är hur den visar på motstridigheterna mellan 

universitetsväsendets och pressorganisationernas syn på utbildningens roll, synen på 

journalistyrket som något man kan utbilda sig till eller om det krävs en viss talang, hur 

exempelvis pressorganisationerna under perioder stod emot akademiseringen av yrket och 

istället förespråkade volontärsystemet där man utbildas sig på redaktionerna (Gardeström 

2011:61). 
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6. Teoretisk ram:  

6.1. Professionalisering  

Vad som diskuteras i denna del är vad tidigare forskare skrivit om denna process, en process 

som är intressant för yrket då det, enligt mig, är en debatt om vilken status journalistikyrket 

har. I processen att försöka göra journalistyrket till en fullfjädrad profession har det 

genomgående funnits en öm punkt som tidigare nämnts i denna uppsats, nämligen 

utbildningskrav kontra allas rätt till det fria ordet.  

 

För att ett yrke ska betraktas som en profession finns det ett antal kriterier som måste 

uppfyllas. Ett av dessa krav är att det måste finnas en utbildning som kvalificerar 

yrkesgruppen, alltså en forma av examen (Asp 2007:240), något som tidigare forskare 

debatterat om journalistiken uppfyller. 

Vad som går att vara säker på är dock att det inte finns något krav på en akademisk examen 

för att få vara verksam som journalist, så som det finns krav på läkare och advokater att ta 

examen för att få kalla sig för doktor eller advokat. Detta har sin grund i yttrandefriheten och 

allas rätt till det fria ordet, idén om att enbart legitimerade journalister ska få utöva yrket inte 

går att införa i en demokratisk stat (Asp 2007:239).  Just denna fråga har organisationer som 

journalistförbundet svårt att ha en solklar hållning till. Å ena sidan har man genom förbundets 

historia jobbat för att öka statusen på yrket, redan på SJFs första stadga hade man med målet 

att höja yrkets anseende (Petersson 2006:55) och diskussionerna om akademiska studier och 

examen som verktyg för att nå detta mål fördes tidigt. Men å andra sidan ville man värna om 

gemene mans röst och det fria ordet.  

Denna fråga har alltså fått förbundet att sitta på två stolar samtidigt. I samma veva som man 

jobbar med social closure (en teori jag diskuterar i en separat del, som innebär att stänga ute 

andra grupper för att stärka sin egen grupps position) var organisationen en försvarare av det 

fria ordet och allas rätt till detta.  

Processen att göra journalistiken till en profession har alltså inte varit så rak som för de andra 

högstatusyrkena som via utbildningen legitimerar sina professioner. Men statusen för 

journalistiken idag är hög och i och med att journalistiken succesivt har ökat sin status som 

yrke har den även vuxit fram som en viktig institution i samhället. 
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6.2. Journalistiken som institution 

Jag utgår från Jan Ekecrantz Det redigerade samhället när jag beskriver om journalistiken 

som institution. 

När man talar om institutioner i vanlig bemärkelse brukar man tala om skolan, vården eller 

polisväsendet, dessa är alla institutioner som sanktionerats av staten. Journalistiken är inte en 

institution i samma bemärkelse då den inte står under statlig kontroll (dock har den en viss 

sanktionering av staten i och med bl.a. presstöd och momsbefrielse). Journalistiken är en 

institution i den bemärkelsen att den bygger på gemensamma regler och regelmässiga 

beteenden som förväntas av både journalister och konsumenter, alltså kollektiva förväntningar 

på institutionen (Ekecrantz 1994:22). Inom institutionen har man utvecklat sin egen ideologi, 

språk, konventioner och koder (något som liknar det vi kommer in på i nästa del med Doxa). 

Denna institution har vuxit fram succesivt i takt med att journalistiken fått ökat inflytande och 

status i samhället. Den tidiga journalistiken på 1900-talets första hälft var en utomstående 

rapportering av makten men gick gradvis till att runt 60- och 70-talet föra dialoger med 

makten och på så vis öka sin egen makt och betydelse. Detta accepterande av journalistiken 

syns b.la. i ett förstatligande av journalistutbildningen och införandet av presstödet (Ekecrantz 

1994:219. 226). 1976 stärks journalistiken som institution när riksdagen antog den tredje 

pressutredningens punkter om yrkets samhälleliga uppgifter: informera, granska samt 

företräda allmänheten.  

På senare år har dock denna institution blivit uppluckrad i och med möjligheterna för 

allmänheten att publicera sitt egna material, något som journalistiken i en ansträngning att 

bevara sitt informationsmonopol försökt ta till vara på. Exempelvis har läsargenererat innehåll 

varit den starkaste trenden inom journalistiken de senaste åren (Hvitfelt & Nygren 2009:160). 

För journalistiken och dess institution finns det flera aspekter som gör den unik, två av dessa 

är suveränitet och demokrati.  

Alla andra institutioner som vill bättra på sin image eller på något sätt kommunicera med den 

breda allmänheten måste förhålla sig till media, som även kan granska dessa instanser. 

Journalistiken och media behöver i sin tur inte vara beroende av något annan samhällelig 

institution, då granskningarna av sig själv sker på eget bevåg. 

Det andra som är unikt för journalistiken är att den kan rättfärdiga hela sin verksamhet med 

hänvisning till grundlagen, yttrandefriheten. Detta gör journalistiken till den institution som 
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har de närmaste banden till demokratin, där av bilden av sig själv som en av demokratins 

stöttepelare. Man står som representant för allmänheten och som garanten mot förtryck av 

medborgarna. Men samtidigt avgör alltså denna institution mer eller mindre vilka som får 

bruka det fria ordet, vilka som släpps in eller igenom den journalistiska institutionen 

(Ekecrantz 1994:25). Vad som kommer ut till allmänheten är också ett resultat av den hierarki 

som finns inom institutionen. Exempelvis påverkar bl.a. vilka som får de attraktiva posterna 

på nyhetsmedierna, var texterna placeras i tidningen och antalet tecken texten innehåller 

möjligheterna att nå ut (Ekecrantz 1994:52). 

Detta är intressant för min studie då det nyansera bilden av journalistiken som fri och 

tillgänglig för alla. Istället för en objektiv händelserapporterande apparat beskrivs 

journalistiken som en stor maktfaktor i samhället, en maktfaktor som sätter agendan för vad 

som är ”världspolitik” och ”ödesfrågor” (Ekecrantz 1994:28).  

Alltså, för att summera är journalistiken en svårpenetrerad bubbla som besitter stor makt. Att 

de ligger i institutionen intresse att bevara denna roll i samhället är en högst trolig teori, en 

kamp som i och med internets möjligheter har intensifierats. 

En annan teori om hur man förklara fenomenet med hur ”bubblor” uppstår i samhället och 

försöker bevara sina positioner är Doxologi. 

 

6.3. Doxa 

Jag utgår från Mats Rosengrens bok Doxologi: en essä om kunskap när jag talar om doxa och 

Bourdieus användning av ordet och dess innebörd. Mestadels därför att, som Rosengren 

skriver, Bourdieus tankar om detta är utspritt på många verk och finns här (Rosegrens bok) i 

sammanhängande text. 

Doxa är vad vi tror om världen och vår plats i den, alltså vedertagna föreställningar. Dess 

motsats är episteme, hur det egentligen ligger till. Detta antika uttryck har brukats av retoriker, 

filosofer, sociologer m.m. alla med en egen, till sitt fält anpassad, tolkning av ordets innebörd.  

När sociologen Pierre Bourdieu talar om en doxa talar han om en social konsensus inom en 

mindre eller större grupp. I denna konsensus finns allt från tankemönster och språkvanor till 

sättet att klä sig och agera. 
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Medlemmarna (eller agenterna som Bourdieu kallar dem) inom en doxa ifrågasätter inte deras 

mönster därför att ingen inom gruppen kommer på tanken att ifrågasätta det. Detta kallar 

Bourdieu för objektivt samförstånd, objektivt därför att agenterna inte behöver uppleva 

samförståndet i doxan. Dock betyder inte detta att det råder lugna vatten inom doxan, nej 

konflikter och argumentationer inom doxan uppstår, men då inom de områden som agenterna 

är medvetet eller undermedvetet överens om är områden som man kan bråka om. Alltså har 

man inom doxan ett gemensamt tankemönster om hur spelplanen ser ut och vad man spelar 

om. 

Läkare har sin doxa medan skådespelare har sin. Men vi lever inte i en värld uppbyggd av 

doxer med skarpa linjer enligt Bourdieu, utan kontakter och informationsutbyte formar och 

omformar de olika doxarna. Genom detta informationsutbyte får vi en aning om hur andra, 

utanför vår doxa, är och på så vis bildar vi oss en uppfattning om vad som just nu är 

gemensamt för våra tankemönster över doxa-gränserna, exempelvis demokratin som det bästa 

statsskicket. Bourdieu kallar detta för Common sense (Rosengren 2002:63/77).  

Utifrån denna teori kan man se det som att det finns specifikt två doxer som verkar i 

utbildningsfrågan, den akademiska doxan och pressens doxa. Genom historien ser man hur 

dialogen dessa emellan har varit problematiskt, exempelvis har det genom historien funnits ett 

förakt mot akademiker inom journalistiken från pressorganisationernas håll. Bra illustrerat 

under ett möte 1946 då pressen bjudit bl.a. studenter från de akademiska 

journalistföreningarna och beskrev akademiska journalister som högfärdiga och en grupp som 

inte tog vilka enkla uppdrag som helst (Gardeström 2011:37). 

En teori om hur grupper aktivt jobbar för att kontrollera och begränsa expansionen av 

medlemmar i sin doxa är Social Closure. 

 

6.4. Social Closure 

Jag utgår från Frank Parkins text Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique när jag 

skriver om social closure teorin, där Parkin diskuterar Max Webers begrepp social closure. 

Social closure kan översättas till sociala avspärrningar och är som namnet avslöjar en teori om 

hur grändsdragningar mellan människor uppstår. Denna gränsdragning kan vara baserad på 

etnicitet, klass, kön eller andra premisser. Denna delning uppstår när en grupp av människor 
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konkurrerar om samma möjligheter, oftast ekonomiska medel, sluter sig samman i mindre 

grupper baserade på någon form av gemensamt karaktärsdrag. Parkin beskriver hur 

klassamhället visar att alla former av avspärrningar inom mänskligheten sker i nedåtgående 

led, hur grupper någonstans i mitten av spiralen försöker begränsa den underliggande 

gruppens möjligheter att komma åt deras möjligheter samtidigt som man uppåt försöker nå de 

möjligheter som gruppen ovan en försöker monopolisera. 

Parkin talar om två komponenter som råder i det kapitalistiska systemet och fungerar som de 

främsta verktygen för den borgliga klassens social closure. Den första är ägandet av 

fastigheter, fastigheter i dess breda benämning exempelvis fabriker.  

Den andra komponenten är kreditering, som Parkin menar är ett verktyg för att ha kontroll på 

vilka som når de viktiga posterna inom arbetsmarknaden, kreditering i form av akademisk 

examen och certifiering. Parkin tar upp hur professionaliseringen av vad han kallar för ”white 

collar” yrken, yrken som kräver högre utbildningar som exempelvis läkare eller ingenjör 

(motsatsen till ”blue collar”), är bland annat ett sätt att garantera sitt marknadsvärde och 

kunna kontrollera utbudet av representanter på arbetsmarknaden. Han tar även upp hur de 

höga tekniska kraven som ställs på yrket via utbildningen kan ses som ett verktyg för att just 

kontrollera inslussningen av nya yrkesmedlemmar.  

Parkin tar också upp och jämför de praktiska förutsättningarna med de teoretiska 

förutsättningarna för inslussningen i yrkena, exempelvis som skillnaden mellan 

intagningsprov och enbart betygskriterier. Det är till exempel fördelaktigt för barn till 

föräldrar inom ”white collar” yrken att intagningarna är av teoretisk natur. De växer upp i en 

kultur där det akademiska tankesättet tidigt blir en del av deras verklighet (Parkin 1979 

www.soc.washington.edu) 

Den senare av de två komponenterna som Parkin tar upp går lätt att applicera på idén om 

akademiska studier som en kreditering för att bli en journalist på en attraktiv post i media 

Sverige. Det ger också en ny vinkel på motståndet mellan de akademiska instanserna och 

pressorganisationerna om vem som ska kontrollera utbildningen och på så vis forma gruppen 

journalister.  
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6.5. Summering av teoridelen: 

Man kan se en rödtråd som går genom dessa teorier, från professionaliseringen till social 

closure. Genom att yrket succesivt professionaliserats har det på så vis också vuxit till en 

institution i samhället där man utvecklat sin egen ideologi, med eget språk och egna regler. 

Man har således utvecklat sin egna doxa. Denna doxa har i frågan om utbildning kommit att 

stötas mot universitetsväsendets doxa när akademiseringen av yrket har diskuterats. Samtidigt 

som man vill kontrollera inflödet av nya medlemmar till sin doxa, alltså att ha kontroll över 

hur journalister utbildas och kommer ut på arbetsmarknaden, dvs soical closure, vill man 

samtidigt åt den statushöjning som utbildning på akademisknivå innebär för journalistiken 

som yrke. Detta har resulterat i att man genom diskussioner med universitetsväsendet bytt 

information mellan dessa två doxor, där man tagit och gett, och på så vis har den 

journalistiska doxan omformats av den akademiska universitets doxan. Detta har fått statusen 

att höjas för medlemmarna inom den journalistiska doxan, men på bekostnad av att man 

lämnat över makten till universitetsväsendet att forma de blivande medlemmarna, 

journaliststudenterna, samt att kontrollen över inforslingen av antalet nya medlemmar, social 

closure, också till större delen kontrolleras av universitets doxan. 

Detta ambivalenta förhållande som journalistiken har till universitetsväsendet är vad som är 

centralt för denna studie. 

 

7. Syfte och frågeställning:  

Syftet med min studie är således att ta reda på hur Journalistförbundet har förhållit sig till 

frågan om högskoleutbildning för journalister från 70-talet till idag (2012) samt att jämföra 

SJFs ståndpunkt idag med andra pressorganisationers.  

I. Hur ser SJF på den rådande utbildningssituationen för journalister idag?  

 

II. Hur skiljer sig SJF rådande syn på högskoleutbildning tillskillnad från andra 

pressorganisationer? 

 

III. Hur har synen på högskoleutbildning för blivande journalister, jämfört med synen på 

vidareutbildning för verksamma journalister utvecklas från 1970-talet till idag? 

 

IV. Vilka tendenser till social closure kan man se i SJFs handlingar? 

 

V. Kan man även se dessa tendenser i Unionen? 
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8. Material: 

Den period som det forskats mest om på ämnet utbildning för journalister och 

journalistförbundet är mellan åren 1901 till 1960- 70-tal. Både Peterson och Gardeströms 

forskning sträcker sig fram till dessa perioder. Därför har jag valt att starta min c-uppsats i 70-

talets Sverige och på så sätt komplettera den tidigare forskningens avgränsningar. Till min 

hjälp har jag valt att källkritiskt analysera dokument från 70- till 90-talet. Dokumenten är 

tagna från Tjänstemännens och Akademikernas Arkiv, TAM, de är på tre sidor styck, totalt 

nio sidor, samt är från tre olika decennier (70, 80 och 90-tal). Jag har även tagit två texter från 

SJFs hemsida som står under fliken ”yrkesutbildning”, dessa kommer jag också att analysera 

som dokument från idag (2012).  

Förutom detta har jag genomfört fyra intervjuer med representanter på fyra olika 

pressorganisationer, SJF, Unionen, TU och DIK. Dessa tre aktörer presenterades tidigare i 

delen ”aktörer”. Intervjuerna, som efter transkriptionen blev anlysbart material på 24 A4-

sidor, kommer att summeras och svaren från de olika representanterna ställs mot varandra, 

med fokusering på SJFs svar. 

 

9. Metod: 

9.1. Introduktion: 

Jag går här igenom de metoder jag brukar under min uppsats. Jag förklarar här hur jag 

anpassar metoden för den specifika situationen, dokumentanalys och intervjuanalys 

metoderna kommer i separata delar längre ner i metodkapitlet. 

Från min frågeställning ”SJFs syn på högskoleutbildning för journalister från 70-talet till 

idag” har jag resonerat så att för att få fram ett adekvat resultat av min fråga måste jag både 

titta på tidigare dokument samt mer temporära dokument som rör ämnet. På så sätt kan jag 

jämföra dokumenten och få en indikation på hur synen på utbildningen har utvecklats fram till 

idag. När jag tog kontakt med SJF visade sig att det inte finns något nyligen dokumenterat 

som rör frågan om utbildningen av journallister, de hade tyvärr inte sparat några dokument 

från ärenden rörande detta. De senaste dokumenten jag fann i TAM-arkivet var daterade från 

1990-talet.  
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Jag gjorde då valet att själv få fram de rådande åsikterna genom analysera texterna som de har 

på sin hemsida angående utbildningsfrågan samt att intervjua en representant på SJF. Utöver 

det kommer jag utföra intervjuer med representanter på andra pressorganisationer. 

Mitt arbete är således uppdelat i två stycken. I den första delen kommer jag att analysera tre 

texter ur SJFs arkiv där frågan om utbildningen av journalister debatteras.  

I en introduktionstext till varje decenniums dokument kommer jag att ge en kort historisk 

redovisning över omständigheterna som är av intresse för dokumentet, alltså placera texten i 

dess historiska kontext.  

Punkter som jag kommer att gå igenom i introtexten är följande: 

 Vilka som satt i regeringen (blå eller röd) 

 Hur utbildningen för journalister på högskolenivå såg ut 

 Konjunktursläget och arbetslösheten 

Vid analysen av själva dokumenten kommer jag att använda mig av en källkritisk 

historiemetod där jag tar hjälp av Gabriel Larssons Forma historia: metodövningar. Metoden 

där man dissekerar texten och lyfter fram författaren, författarens plats i samhället, genretypen 

m.m. för att kunna få fram variabler som sedan ska prövas mot ens frågeställningar (Larsson 

2002). Denna metod går jag mer in på i delen ”dokumentanalys”. 

Det andra stycket, kvalitativa intervjuer (som jag förklarar mer utförligt i delen ”kvalitativa 

intervjuer”), är metoden för att få en nyanserad bild av hur dagens synsätt på 

högskoleutbildning skiljer sig mellan olika pressorganisationer som verkar på samma 

marknad. 

 

9.2. Dokumentanalys 

För att få fram de dokument som rör utbildningsfrågor och SJF har jag alltså vänt mig till 

TAM-arkivet, det arkiv där alla akademiker och tjänstemän arkiverar all sin korrospondens 

som exempelvis handlingar från kongresser, brev till andra instanser, motioner m.m. 

Jag gick igenom SJFs katalog över arkiverat material efter storleksordning. Först gick jag 

igenom kongressprotokollen från 1900-talet till 1980-talet, där fann jag separata motioner om 
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utbildningsfrågan. Det fanns många intressanta motioner genom föreningens kongresshistoria, 

men dessa dokument var enbart på en halv till en och en halv sida. 

Jag sökte sedan igenom SJFs stadgarna från 1900-1990 utan större resultat, mestadels var 

punkter som rörde utbildningen i stadganen mer inriktade på status och kvalitet samt 

utformade i kortare meningar. 

Sedan sökte jag igenom den mindre volymen ”utbildning” som fanns i katalogen, i tron att det 

var ansökningsbrev om stipendium. Men turligt nog fann jag här den mesta informationen om 

SJF och högskoleutbildningar. Jag dokumenterade allt själv med min kamera och valde sedan 

ut, efter att studerat bilderna av texterna, de dokument som till volymen var störst, alltså hade 

flest antal sidor samt var relevanta för en analys av SJFs syn på högskoleutbildning. Således 

fick jag fram tre dokument som fick stå som representanter för var sitt decennium.  

Då materialet var magert var detta den bästa lösningen. 

Analysen går till så att jag först gör klart för mig vem som författat dokumentet, avsändaren, 

och när detta ägde rum, alltså tidpunkten. Genom att kunna analyser vem som är författaren, 

vilken position denne har i samhället eller inom sin organisation kan jag avgöra hur 

representativ denne är för vad som skrivits (Larsson 2002:247). Ibland är dokument författade 

av exempelvis en sekreterare på uppgift av någon annan, därför är det viktigt att ta reda på 

vilken typ av genre dokumentet tillhör. Detta är viktigt för att medvetandegöra mig om vilka 

fördomar som jag, mottagaren av texten, har gentemot olika typer av texter, alltså på vilket 

sätt jag läser dem. Men samtidigt är det också viktigt för att kunna avgöra vem som är 

avsändaren, exempelvis om Oskar sekreteraren har författat ett brev till högskoleverket är det 

av intresse att veta att detta gjorts på uppdrag av SJFs styrelse och inte på eget bevåg, 

dokumentet kan således vara av genren protokoll (Larsson 2002:93). Även syftet med texten 

är intressant att ta reda på, om det till exempel är en opinionsbildande eller informativ text, då 

detta påverkar hur texten är utformad.  

Efter det ger jag en sammanfattning över vad textens kärna är, kontentan. Detta gör jag för att 

kunna ställa frågor till texten, frågorna kommer att vara sprungna ur mitt syfte att ta reda på 

SJFs syn på högskoleutbildning. För att få så klara svar som möjligt måste man precisera sina 

frågor till texten, alltså definiera mångfacetterade ord som exempelvis ”journalist”. Samtidigt 

som man gör detta får man själv en klarare bild av vad man söker (Larsson 2002:250).  
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Frågan som jag gemongående kommer att ställa till dokumenten kommer att vara skillnaden 

mellan synen på högskoleutbildning för overksamma respektive för verksamma journalister, 

detta då jag hoppas att frågan är utformad så att den kan blottlägga tendenser till social 

closure i texterna. Verksamma journalister står inom journalisternas doxan och de 

overksamma står utanför. 

9.3 Kvalitativa intervjuer: 

Jag har valt den kvalitativa formen på intervjuer då jag vill komma åt SJFs tankar och synsätt 

på högskoleutbildningen idag. 

Inför intervjuerna har jag utgått från Jan Trost bok kvalitativa intervjuer. Trost tar i denna bok 

hjälp av Kvales sju steg eller stadier för att beskriva processen för kvalitativa intervjuer, dessa 

steg har jag följt. 

Det första steget är tematisering, här har jag valt ut några specifika områden som jag vill fråga 

om, så som arbetsmarknaden, demokrati och akademiska studier. 

Sedan går jag över till nästa steg, design, som är det sista steget innan man genomför själva 

intervjuerna. Här utformar man en intervjuguide ur de områden man vill fråga om. 

Trost menar att man i kvantitativa intervjuer inte bör ha med sig färdigformulerade frågor till 

intervjutillfället, utan istället öva in en lista med frågeområden så man på plats formulerar sina 

frågor utifrån denna lista (Trost 2010:71). Men med de erfarenheterna jag fick av 

metodkursen när jag använde mig av denna taktik, där mina frågor blev väldigt långa, 

oprecisa och aningen svamliga, har jag därför valt att strukturera upp mina frågor något och 

ställa dem i ungefär samma ordning till alla informanter som jag intervjuar, detta gör mina 

intervjuer standardiserade. Samtidigt som mitt frågeformulär är strukturerat är mina frågor 

ostrukturerade i den bemärkelsen att frågorna är öppna och fria för tolkning. Detta gör jag 

därför att tolkningen av en fråga också avslöjar en inställning eller ett förhållningssätt till 

ämnet, vilket är vad jag är ute efter (Trost 2010:40). 

Tolkningen av det insamlade kvalitativa materialet beskriver Torst som en öppen process där 

man får vara kreativ (Trost 2010:147). Jag kommer således, efter att ha transkriberat 

intervjuerna, att ställa svaren från samma frågor (ställda till de olika informanterna) mot 

varandra. Jag utgår från svaren som jag fått från representanten på SJF och ställer sedan de 

andra representanternas svar mot dessa. Detta gör jag för att finna motsättningar och mönster 
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som sedan kan analyseras.  

Då formulering på frågorna varierar något mellan intervjutillfällena har jag formulerat kärnan 

av frågan till analysdelen, den exakta formuleringen går att ta del av i bilagorna. Jag gör även 

en summering av representanternas svar på frågorna där jag redovisar kontentan av deras svar. 

 

10. Avgränsning 

Avgränsningen av materialet till textanalysen har varit beroende av det utbud av dokument 

som fanns rörande ämnet ”utbildning på högskolenivå”. Då utbudet var begränsat tog jag helt 

enkelt de dokument som var störst till mängden ord (volym) och rörde ämnet från vartdera 

decenniet, sträckt mellan 1970- och 1990-talet, samt 2012 texten från SJFs hemsida. 

Sållningen skedde i två steg, först på själva arkivet där jag valde bort alla mindre texter av 

typen brev till kansliet från medlemmar som frågar om utbildningar, i det andra steget sållade 

jag bort material som jag fotograferat. Det gick till så att jag delade upp allt fotograferat 

material i de decennier som de var författade i. Sedan valde jag ut det dokument som var mest 

omfattande från decenniet. 

Valen av organisationer och representanter som gjordes inför de kvalitativa intervjuerna är 

baserade på relationen till SJF. Målet var att få organisationer vars utgångspunkt i frågan om 

utbildning och journalistik skiljer sig från SJF men samtidigt verkar på samma marknad som 

förbundet. Valet blev därför TU och ett arbetsgivarperspektiv, Union och ett ”strikt” fackligt 

perspektiv, DIK och ett akademiskt fackligt perspektiv.  

Valet att inte intervjua någon ur universitetsväsendet beror på två orsaker. Dels har jag skriver 

min uppsats från universitetsväsendet och hade således fått intervjua någon av mina 

föreläsare. Dels hade uppsatsen blivit mycket mer omfattande då jag hade tvingats ta med mer 

om själva universitetsväsendet och dess uppbyggnad. 

Valet av att inte ta med en representant från Publicist Klubben, PK, beror på att de inte kunde 

ordna något intervjutillfälle samt att utrymmet är begränsat. 
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11. Analys/resultatredovisning: 

1971 

Introduktion till året: 

Landet har en socialdemokratisk regering med Olof Palme som stadsminister (ne.se) 

Slutet av 60-talet och början av 70-talet är en tid präglad av studentrevolter och vilda strejker. 

Engagemanget för samhällsfrågor är stort, något som också påverkar journalistiken. 

Journalistikens Sverige är dock inte välmående, det råder lågkonjunktur i branschen med 

sammanslagningar, rationaliseringar och nedskärningar på personal.  

Utbildningen av journalister är statligt och tvåårig sedan fyra år tillbaka (Hulthén 2001:219. 

407). 

Dokumentet: 

”Till Statsrådet och Chefen för utbildningsdepartementet” (bilaga nr:1) är ett brev från SJFs 

förste ombudsman C H Hernlund och Förbundsordförande Sören Olofsson adresserat till 

(föga förvånande) statsrådet och utbildningsdepartementet, mottagare, författat den 24 

februari 1971. 

Avsändarna är två högt uppsatta personer inom journalistförbundet vars ord borde kunna ses 

som mycket representativa för förbundets ståndpunkt. Brevet som många andra brev mellan 

institutioner är av formell sort med ett korrekt, svårt och opersonligt språk. 

Brevets kontenta är att SJF vill informera mottagaren på utbildningsdepartementet om att 

deras förslag att satsa mer på grundutbildning på journalisthögskolan, alltså att lära icke 

yrkeserfarna journalister, borde revideras då arbetslösheten för många nyutexaminerade 

journalister är hög. Departementet borde istället satsa på att fortbilda yrkesverksamma 

journalister på journalisthögskolan då det i dagsläget (1971) ställs högre krav på journalister 

av välutbildade mediakonsumenter.  

Här finns en klar röd tråd som tåls att studera närmare. Om man ställer frågan ”Hur se SJF på 

högskoleutbildning för journalister?” till texten så borde man kunna få ut en del svar, men 

först måste frågan preciseras en aning.   

Ordet journalister i frågan kan delas upp i verksamma och nyutbildade/overksamma. Frågan 

blir således två frågor 
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 hur ser SJF på högskoleutbildning för nyutbildade/overksamma journalister? 

 hur ser SJF på högskoleutbildning för verksamma journalister? 

Dessa två frågor ger två olika svar.  

Själva anledningen till varför brevet skrivs är missnöjet med utbildningsdepartementets ide 

om att flytta medel från verksamma journalisters vidareutbildning på högskolan till 

utbildningen av nya, overksamma journalister. I brevet hänvisar man till att organisationen 

tidigare, genom remissvar, försökt uppmärksamma departementet om ”sina betänkligheter om 

överdimensioneringen av antalet elever vid journalisthögskolan” (Bilaga nr 1:1). 

Uppenbarligen har man under en längre tid haft en oro över det växande antalet utbildade 

journalister som kommer ut på arbetsmarknaden sedan införlivandet av den statliga 

utbildningen. I texten talar man också om svårigheterna för nyexaminerade journalister att 

kunna hävda sig på marknaden samt att även om arbetssituationen för journalister just under 

1971 är svåra hade mängden av nyutbildade varit för hög även i en mer gynnsam 

arbetssituation för journalister.  

Så på första frågan, ” Hur ser SJF på högskoleutbildning för nyutbildade/overksamma 

journalister?”, blir svaret: överdimensionerad. Som förbund har man ansvar för 

medlemmarnas intressen att kunna hävda sig på arbetsmarknaden och det är just vad de gör i 

detta brev. Utgångspunkten är arbetsmarknadssituationen och att utbildningen måste ske i den 

takt som denna klarar av. 

Men på andra frågan ser vi en tendens till social closure i och med att man vill öka 

möjligheterna för verksamma journalister att vidareutbilda sig på högskolan därför att ”kraven 

på en fortlöpande utbildning för dem som via massmedia skall förmedla information till 

allmänheten blir efter hand större allteftersom reformerna inom utbildningsväsendet slår 

igenom i en stigande utbildningsnivå hos konsumenter och kraven växer på en fördjupad 

information inom allt vidare områden." (bilaga nr: 1B). Så förutom att vilja minska 

möjligheterna för nya personer att ta sig in i yrket genom en åtstramning av utbildningsplatser 

på högskolan, vill man stärka de redan ”invigda” medlemmarna i den gemensamma gruppen, 

alltså journalistyrket, genom att vidareutbilda dessa för framtiden. Således är svaret på fråga 

2, ”Hur ser SJF på högskoleutbildning för verksamma journalister?”; underdimensionerad. 

Hållningen blir här att journalister som utbildat sig själva och på så vis kommit in på 

arbetsmarknaden prioriteras av SJF. Även om det inte är förbundets direkta ambition. 
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Det är även lät dra paralleller till doxa och social closure då man aktivt jobbar för att vakta 

och har ambitioner att kontrollera tillförseln av nya journalister i sin doxa, bestående av 

etablerade journalister. Man vill istället fokusera på medlemmarna i denna doxas 

vidareutbildning och lägga resurserna där.  

 

1988 

Introduktion till året: 

Ingvar Carlsson leder den socialdemokratiska regeringen, som detta år råkar ut för Ebbe 

Carlsson affären där justitieminister Anna-Greta Lejon tvingats avgå (ne.se). 

Ekonomin har året innan gått in i en lågkonjunktur. 19 oktober 1987 gick till historien som 

”Den svarta måndagen” och innebar stora fall på börser världen runt. I USA föll Down Jones-

indexet med över 22 procent.  

Interna strider i SJF har blossat upp efter det visats sig att förbundsordförande Östen 

Johansson, som suttit på posten sedan 1972, varit inblandad i en lägenhetsaffär och tvingats 

avgå året innan (1987). Nuvarande ordförande Claes Leo Lindwall har problem med att samla 

förbundet samtidigt som löneförhandlingarna med TA (som 1994 blev TU) går svajigt. Först 

efter hot om strejker kommer ett avtal till stånd (Hulthén 2001:413). 

Journalistutbildningen integrerades 1977 genom en högskolereform i universitetsväsendet och 

på så vis blev journalisthögskolorna i Stockholm och Göteborg institutioner inom respektive 

stads universitet.  

Dokumentet: 

”Journalisthögskoleutbildningens framtid: Kort sammanfattning av diskussioner mellan TA 

och SJF” (bilaga nr:2) Detta dokument är ett protokoll över en debatt som TA och SJF haft 

angående idéer om framtidens utbildning av journalister. Dokumentet saknar avsändare vilket 

får mig att tro att denna text är av protokoll-genren och författad av en sekreterare antagligen 

från SJF då den är arkiverad i TAM-arkivet, men kan även vara en sekreterare från TU som 

gjord dubbla upplagor och skickat ett till SJF. Syftet med texten är att sammanfatta de båda 

organisationernas gemensamma syn på utbildningens framtid, en debatt som under 80-talet 

hade tagit fart då TU och SJF kände att de inte längre hade någon inflytande över 

utformningen av utbildningen (Hulthén 2001:221). Mottagaren av dokumentet, eller den 

texten riktar sig till, är universitetsväsendet som sedan övertagandet av journalistutbildningen 
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lagt ner intagningsproven och infört betygsintagandet. Detta hade fått ansökningarna att öka 

radikalt och snittet på de som kom in på utbildningen låg på 5.0 (Hulthén 2001:221). 

Här måste ett sidospår inflikas. När Parkin talade om social closure, nämnde han att en av de 

två komponenterna i borgarklassens sociala closure i det kapatalistiska samhället var 

kreditering, han nämnde även att borgarklassen föredrog teoretisk kreditering i jämförelse 

med den praktiska för att säkra sina barns plats i deras klass.  

Dessa tendenser går relativt enkelt att applicera på universitetsväsendets agerande under 

denna period. 

Textens kontenta är att det råder missnöje med hur journalisthögskoleutbildningen sköts. 

Tidigare idéer om förbättring har skilt sig mellan de olika organisationerna inom branschen. 

Därför har SJF och TA tillsammans tagit fram ett förslag som de hoppas vinna stöd för hos 

universitetet.  

Förslagen är följande: Grundutbildningen bör förlängas till tre år, en ettårig utbildning för 

akademiker bör starta, möjligheter för yrkesverksamma journalister som saknar 

grundutbildning att hoppa på delar av utbildningen bör ges, utbildningen bör bli 

forskaranknuten, en norrlandsfilial bör öppnas samt att antalet platser bör omfördelas mellan 

Göteborg, Stockholm och den tänkta högskolan i Norrland. 

Detta dokument är inte lika enkelt att ställa frågor till som rör SJFs syn då det är författat 

tillsammans med TA. Men att dessa två just tillsammans försöker påverka 

universitetsväsendet tyder på att de är i en något underlägsen position tillskillnad från förut.  

Men ställer man frågan: 

 hur är TU och SJF kompromissade syn är på utbildning för nyutbildade/overksamma 

journalister? 

kan man se att den rådande synen är betydligt mer positiv än SJF syn var 1971. Man vill inte 

skära ner på antalet utbildningsplatser, som i det tidigare dokumentet var en viktig del, utan 

man vill snarare öka antalet platser något (även om man samtidigt talar om ungefär samma 

årliga utexaminering). Man talar också om att öppna en ny skola i Norrland samt att starta en 

egen påbyggnadsutbildning för tidigare akademiker.  

Denna positiva inställning till en utökning av utbildningen kan ses som en svängning från 

SJFs sida eller ett kompromissande med TU. Men man bör nog ha med i beräkningarna att 
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universitetsväsendet nu har kontrollen över utbildningen och för att få någon form av 

inflytande i frågan måste SJF, och även TU, lägga fram förslag som universitetet var redo att 

acceptera.  

Detta syns även i texten där man skriver ”… att arbeta fram ett förslag beträffande högskolan 

journalistutbildning som båda parter kan ställa sig bakom och som dessutom föresättningar 

att vinna stöd från andra intressenter, t ex universiteten.”  (Bilaga nr: 2A). 

Här ser man kompromissandet mellan SJF och TU (”… som båda parterna”) samt 

medvetenheten att utformningen av förslagen måste accepteras av Universitetsväsendet (”… 

vinna stöd”). 

På frågan: 

 hur är TUs och SJFs kompromissade syn på utbildning för verksamma journalister? 

kan man se samma inställning som varit gällande i det tidigare dokumentet. Här redovisas den 

positiva inställningen till utbildning för dessa genom ett förslag om att dela in utbildningen i 

block med flera in- och utgångar. Detta för att yrkesverksamma journalister som ”saknar 

grundutbildning i journalistik, eller som har genomgått aspirant- eller 

folkhögskoleutbildning, kan antas till enstaka block.” (Bilaga nr: 2B). 

Det är svårare att finna tendenser från SJFs sida till social closure i detta dokument. Dock kan 

förslaget att höja utbildnings perioden från två till tre år ses som en höjning av tröskeln till 

den journalistiska doxan, samt ett sätt att höja statusen på yrket då ens grupp berikas med mer 

utbildade medlemmar. 

 

 

1992 

Introduktion till året: 

Carl Bildt leder tillsammans med de andra borgliga partierna en blå regering. 

Sverige drabbas av en stor ekonomisk kris, riksbanken höjer marginalräntan till 500 % 

(www.sr.se). Lågkonjunkturen är stark och arbetslösheten är hög.  

SJF har gjort valet att exkludera informatörer från förbundet. 
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Mycket har hänt med journalistikutbildningen. De flesta av TU och SJFs förslag, som vi såg i 

det tidigare dokumentet från 1988, har gått igenom. Utbildningsperioden har höjts till tre år, 

en ettårig akademisklinje har startat och i Norrland har en journalisthögskola öppnat i 

Sundsvall. 

I Stockholm har journalisthögskolan slagits ihop med Centrum för 

masskommunikationsforskning och i Göteborg har journalisthögskolan slagits ihop med 

Avdelningen för masskommunikation, vilket resulterar i JMK och JMG, två skolar där man 

nu har forskarutbildning inom ämnet journalistik.    

Men den stora skillnaden från tidigare är avvecklandet av linjesystemet, vilket bland annat 

resulterade i att det var fritt fram för alla universitet och högskolor att inrätta 

journalistutbildningar (Hulthén 2001:222). 

Dokumentet: 

”Diskussionsunderlag: Grundläggande journalistutbildning på högskolenivå.” (Bilaga nr: 3) 

Detta dokument är författat för en konferens om journalistutbildningen på högskolenivå enligt 

mappen som dokumentet låg i. Dokumentet, som har med diskussionsunderlag i titeln, borde 

således vara författat i syfte som stöd inför diskussionerna på konferensen, vilket placerar den 

i en genre av myndighetspapper och protokoll.  

Textens kontenta är att efter den högskolereform som genomförts, där linjesystemet 

avskaffats och fler universitet och högskolor har fått möjligheten att starta egna 

journalistutbildingar, har SJF sammanställt fem punkter som är viktiga för utbildningens 

framtid. Första punkten är utbildningens omfattning, här menar man att det kan ge en viss 

positiv effekt att fler högskolor startar journalistutbildningar då det kan konkurrera ut alla de 

utbildningar för journalister som finns på lägre nivåer, b.la. folkhögskolor. Om det kommer 

fler utbildningar på högre nivå höjs journalistikens status.  

Den andra punkten är utbildningens längd. Nyligen fick förbundet fått igenom kravet på att 

utbildningen ska vara treårig. Detta vill man nu bevara, vilket inte ändras i och med reformen 

då det krävs 120 poäng (motsvarande 180 med dagens system) för alla utbildningar att få 

kandidatexamen, men SJF anar att det kommer att dyka upp skolor som vill anordna kortare 

utbildningar i framtiden. 

Den tredje punkten är inträdeskrav. Här tar man upp behovet av inträdesprov istället för 

enbart betyg. Man anser att ingen förespråkar systemet med enbart betyg men problemet med 

inträdesproven är hur man ska bekosta dem.  
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Den fjärde punken är frågan om utbildningens innehåll. Här problematiserar man den nya 

möjligheten med att kunna läsa exempelvis statsvetenskap på statsvetenskapliga institutionen 

och ta med det i sin journalistutbildning. Man anser att inriktningen på de samhälleliga 

studierna kan te sig annorlunda utformade på en journalisthögskola än på en statsvetenskaplig 

institution. Därför anser SJF att det är viktigt för journalistutbildningen att den är 

sammanhållen. 

Den femte och sista punkten handlar om praktiken. Praktiken som länge varit en del av 

utbildningen ser förbundet nu som hotat. Man tar upp aspekter som att det kommer bli svårt 

att arbete på en redaktion ska ge akademiska poäng, att konkurrensen om praktikplatserna 

kommer att öka samt att tiden för praktiken kan flyttas för att utbildarna prioriterar de 

akademiska studierna. 

Om man ställer samma frågor till detta dokument som till de tidigare 

 hur ser SJF på högskoleutbildning för nyutbildade/overksamma journalister? 

 hur ser SJF på högskoleutbildning för verksamma journalister? 

får man svar som både ger en ny sida av SJFs syn på utbildning och den mer förväntade. 

På den första frågan ser vi hur man omvärderat de nyutbildades eller overksammas betydelse 

för yrket. Man formulerar det så att man är försiktigt positivt inställda till möjligheten för nya 

journalistutbildningar på högskolor och universitet då det kan konkurrera ut den, som man 

säger, vildvuxna flora av bland annat folkhögskolor som erbjuder utbildning i journalistik. 

Det kommer att höja statusen på yrket med fler högutbildade journalister, även om man 

återigen lägger in en brasklapp om att antalet som examineras ut på arbetsmarknaden inte får 

öka visar man här tendenser till uppskattning av akademiska studier i jämförelse med studier 

på folkhögskola. 

På den andra frågan är det inte lika lätt att utvinna några svar. Den punkten som borde ha 

fokuserat på de verksamma journalisterna är punkt fyra, utbildningens innehåll. Här har man i 

det två tidigare dokumenten drivit frågan om hur det borde finnas möjligheter för verksamma 

journalister som saknar grundutbildning, eller liknande, att hoppa in och läsa vissa delar av 

utbildningen (i det första dokumentet talar man om mindre utbildningsplatser för overksamma 

och fler för verksamma och i det andra talar man om blocksystem). Denna tystnad i frågan om 

verksamma journalister kan ju självfallet bero på många olika saker, till exempel att 

vidareutbildningen för verksamma journalister i Kalmar FOJO, som nu är intrigerat i 
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högskolan, kan tänkas täcka upp behovet. Men detta borde även ha varit fallet 1988 (det andra 

dokumentets datum) då FOJO redan 1978 infördes i Kalmars högskola (Petersson 2006:321).   

En annan aspekt kan vara det att konferensen just skulle handla om ”grundläggande 

journalistutbildning på högskolenivå” och därför exkluderat frågan om verksamma 

journalisters vidareutbildning. Men samtidigt är det inget i titeln på dokumentet som indikerar 

att så måste vara fallet, lika lite som ”journalistutbildningens framtid”(1988 dokumentets titel) 

är en titel på ett dokument som inkluderar frågan om verksammas vidareutbildning. 

Tystnaden kan således tolkas som att dessa två frågor har skilts från varandra och att 

utbildningen för overksamma journalister har fått större utrymme. 

Det intressanta med den positiva inställningen till fler journalistutbildningar på högskola och 

universitet visar på att SJF har kommit att acceptera sin inflytelselösa roll i utbildningsfrågan, 

och att universitetsväsendet nu är ett bättre alternativ än de privata utbildningarna. Man ser nu 

den högre utbildningen som en möjlighet mer än ett hot, en möjlighet att höja statusen inom 

sin doxa genom ett utbyte med universitets doxan. Dock gör sig fortfarande social closure 

teorin påmind i och med förbundets oro över ett ökat antal nyutexaminerade journalister och 

dess påverkan på arbetsmarknaden.  

2012 

Introduktion till året: 

Fredrik Reinfeld leder, sedan sex år tillbaka, tillsammans med de andra partierna i alliansen 

en borglig regering. Sverige är i dålig form ekonomiskt då återhämtningen efter finanskrisen 

2008-09 stannat av och återigen går neråt (konj.se) 

Tidningarna rationaliserar och sparkar journalister, exempelvis lägger SVD ner sin 

sportredaktion och löser det genom att lägga ut arbetet externt (www.dn.se) 

Som nämndes i kapitlet om journalistiken som institution så har det kunskapsmonopol som 

journalistyrket bygger på luckrats upp i och med internets möjligheter för gemene man att 

publicera material och komma åt källor (Hvitfelt & Nygren 2009:167). 

Dokumentet: 

Jag kommer här att analysera två texter som tillhör samma källa men är separerade. 

Dessa dokument som är tagna från SJFs hemsida under rubriken ”yrkesutbildning” består av 

två texter, den första ”Vilka utbildningar rekommenderar förbundet?” (Bilaga nr: 4A-B), och 

den andra ”Riktlinjer för en bra journalistutbildning” (Bilaga nr: 4C). 
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Dessa texter är båda författade för mottagare som besöker SJFs hemsida, syftet är således att 

informera medlemmar eller intresserade som vill bli journalister om vad SJF som förbund, 

avsändaren, har för rekommendationer att ge i utbildningsfrågan.  

Kontentan av den första texten, ”Vilken utbildning rekommenderar förbundet”, är att SJF 

under tre rubriker förklarar och ger tips på utbildningsfrågor. Under första rubriken, bästa 

skolan, förklarar förbundet att de inte rekommenderar någon specifik skola och att en 

utbildning inte garanterar jobb, men att utbildningen bör vara minst två år och innehålla 

praktik. Under andra rubriken, att utbilda sig utomlands, ger man en kort information om de 

vanligaste studieorterna samt hur man bör vidareutbilda sig för den svenska 

journalistikmarknaden om man planerar att verka i Sverige efter utlandsstudierna, med 

hänvisningar till yttrandefriheten, offentlighetsprincipen och liknande punkter som är 

speciella för Sverige. Under tredje och sista rubriken, andra utbildningar, informerar man om 

hur det tidigare var vanligt med journalister som inte hade någon utbildning utan jobbade som 

volontärer, och att man även inte idag behöver en utbildning för att bli journalist. Dock, 

påpekar man, är det idag vanligt med dubbla akademiska utbildningar bland journalister, där 

statsvetenskap och ekonomi traditionellt har varit viktiga kunskapsämnen hos journalister. 

I den andra texten, ”Riktlinjer för en bra journalistutbildning”, presenterar förbundet ett antal 

moment som bör ingå i journalistutbildningen. Detta gör man, enligt egen utsaga, därför att 

yrkets populäritet bland yngre har lett till att det finns mängder med journalistutbildningar, 

alla med varierande kvalitet. Moment som bör vara med i utbildningen enligt SJF är bland 

annat: 

 journalistikens roll i demokratin, praktiska övningar i olika produktionsformer, minst 

fyra månaders redaktionspraktik, kännedom om lagar och regler osv. Tio stycken 

moment eller innehållskrav tar man upp. 

Det som skiljer sig med dessa texter från de tidigare är att mottagaren är unik och spelaren en 

stor roll för formuleringen och direktheten i 2012s texters utformning. I de tidigare 

dokumenten har man haft mottagare som högskoleverket, universitetsväsendet och kollegor 

inom SJF. Men mottagarna av dessa texter (2012) är blivande medlemmar, eller möjligtvis 

redan medlemmar, som vill utbilda sig. Där för är tonen inte lika hård och klar som jag 

upplevt den tidigare, detta gör det något svårare att utvinna svar på frågor. Men om man 

återigen ställer frågorna 
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 hur ser SJF på högskoleutbildning för nyutbildade/overksamma journalister? 

 hur ser SJF på högskoleutbildning för verksamma journalister? 

så blir svaren något mer diplomatiska. På första frågan kan man se en dubbelhet i hållningen 

gentemot utbildningens betydande. Förbundet tar upp att det inte formellt behövs någon 

utbildning utan det kan räcka med ”livets hårda skola” samt hur arbetsgivare inte bara tar 

hänsyn till vilken utbildning en person har utan även vilka yrkeserfarenheter. Samtidigt så 

påpekar de hur det är viktigt med en utbildning på minst två år samt hur det blir vanligare 

bland journalister med dubbla akademiska utbildningar. I texten ”Riktlinjer för en bra 

journalistutbildning” beskrivs journalistyrket som både ett akademikeryrke och ett 

hantverksmässigt yrke. 

Ingången i journalistyrket beskrivs här som ett individuellt vägval men att det ställs höga krav 

på den som vill bli journalist. Synen på högskoleutbildning för overksamma journalister 

verkar således vara att det krävs akademisk utbildning för att lyckas, ibland även dubbla 

akademiska utbildningar, men att det även går att klara sig utan. Denna dubbelhet ser jag som 

en kvarleva av den ambition som från pressorganisationerna sida länge funnits, ambitionen att 

det ska finnas många vägar in i journalistiken. Men samtidigt vill man påpeka att 

journalistyrket är mycket krävande och att multikompetenta personer är vad den kärva 

arbetsmarknaden är i behov av.  

På den andra frågan är det återigen svårt att utvinna några svar, det finns ingen del som 

handlar om vidareutbildning av verksamma journalister på SJFs hemsida. Under 

yrkesutbildningsfliken finns endast dessa två texter som jag nu analyserat, och ur dessa texter 

kan jag inte få något svar på hur inställningen har förändrats sedan 1977, om den nu har det. 

Men detta kommer jag att gå in på i den följande delen, intervjuanalys. 

Först vill jag dock analysera hur social closure gör sig påmind i denna text. Det finns många 

exempel i texten på hur förbundet vill påpeka hur kärv arbetssituationen är för journalister, 

”Trots den kärva arbetsmarknaden…” och ”ingen utbildning ger garanterat jobb…”. 

Samtidigt vill man påpeka hur mycket det krävs av en person som vill hävda sig på denna 

arbetsmarknad, ”journalister som har dubbla akademiska utbildningar.” och ”journalistyrket 

är både ett akademikeryrke och ett hantverksmässigt yrke.”. Vad jag upplever här är ett försök 

att presentera ett hinder, helt enligt social closure teorin, för att begränsa ingången av 

medlemmar till den journalistiska doxan. Detta sker nu på en lägre nivå än tidigare. Förut har 

man haft dialog med utbildningsverket och universitetsväsendet och på den förebyggande 
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nivån försökt bromsa strömningarna in i doxan. Nu talar man direkt till aspirerande 

medlemmar. 

 

Summering av dokumentanalysen: 

De slutsatser jag kan dra av de dokument jag analyserat är att om man ser generella tendenser 

över denna period så har SJF gått från att ha varit ett självsäkert förbund med ett inflytande att 

räkna med, till att ha blivit ett förbund som har tagit ett steg tillbaka i utbildningsfrågan. Man 

förlorade mark i och med att journalistinstitutet integrerades i universiteten. Man gick från att 

debattera med universitetsväsendet om utbildnings vara till att lägga fram förslag för 

godkännande. Men samtidigt har också synen på akademiska studier för journalister mjuknat 

från förbundets sida, man har kommit att uppskatta dess betydelse för statusen på 

journalistyrket, något som man tidigare också var intresserade av med såg som ett hot då man 

inte ville lämna över makten om utbildningen till universitetsväsendet. Men efter att det 

skedde har man alltså kommit att uppskatta dess statushöjande påverkan på yrket. 

Samtidigt är social closure något man använder sig av i alla dessa dokument. Frågor som 

drivits har varit riktade mot att begränsa införseln av nyutexaminerade journalister samtidigt 

som förbundet vill stärka de redan verksamma journalisternas position.  

 

Intervjuanalys: 

Här följer nu alltså en redovisning av svaren på de frågor som jag ställt till informanterna, 

som alla representerar varsin branschorganisation, med SJF svar som utgångspunkt och de 

andra organisationerna som jämförelse. 

Fråga 1. 

Vad betyder utbildning för journalistikens framtid? 

SJF menar här att journalistiken är ett mycket kvalificerat yrke och att det krävs en viss 

utbildning samt talang för att bli en bra journalist. Att utbildningen är en bra och viktig grund 

för att visa att det är ett kvalificerat yrke, men samtidigt påpekar också representanten att de 

accepterar att folk kommer in via andra vägar också, för så har det alltid varit i journalstiken. 

Representanten talar även om att det är en myt att bara för att man bloggar är man journalist. 
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Unionen svarar att det är viktigt (utbildning) därför att det sker en konvergens för 

journalistyrket, där journalisten ska utföra flera tjänster som exempelvis fotografering, 

ljudupptagning och redigering samtidigt som man utför det journalistiska arbetet med intervju 

och research. Union ser alltså utbildningen för journalister som en praktisk skolning i teknik. 

TU menar att journalistiken har en tradition av att människor kommer in i yrket utan 

utbildning och att för många så är fallet, men samtidigt menar TU att utbildning är viktigt. 

Men om den ska vara akademisk eller i annan regi är olika från fall till fall enligt 

representanten. 

På DIK menar man att utbildning är jätteviktigt och att det lönar sig både ekonomiskt och 

privat att utbilda sig. Man menar att genom sin utbildning utvecklar man det teoretiska 

tänkandet vilket är en viktig del för journalister ur ett demokratiskt perspektiv. 

Analys av fråga 1: 

Det är intressant att se hur DIK skiljer sig från de andra organisationerna som den enda som 

ser utbildningen för journalister ur ett demokratiskt perspektiv, alltså behovet av att utveckla 

sitt teoretiska tänkande. Unionen syn kan beskrivas som den motsatta där det handlar om 

praktiska färdigheter för att klara sig på arbetsmarknaden.  

SJF talar om hur journalistiken kräver utbildning då det är ett mycket kvalificerat yrke men 

problematiserar inte behovet av utbildning och yrkesrollen som journalister har, dvs som 

exempelvis opinionsbildare och tredjestatsmakt. 

Fråga 2. 

Hur ser du på skillnaden mellan akademiska studier och folkhögskoleutbildningar för 

journalister? 

SJFs representant syn på saken är den att det inte är skolformen som sådan som per automatik 

avgör kvalitén på utbildningen utan detta varierar mellan olika former av utbildning och 

mellan olika utbildningsorter i Sverige. Representanten påpekar lärarens betydelse för 

utbildningens kvalitét, hur en engagerad lärare kan höja en utbildning. SJF menar också att 

praktiken är en av de viktigaste delarna av utbildningen då de flesta jobbmöjligheterna i 

journalistyrket kommer via kontakter som man knyter under denna period. 
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Unionen menar att akademiska studier inte innebär att man garanterat blir en bra journalist, 

utan att det finns självlärda journalister som är duktiga. Representanten pekar på hur de 

livserfarenheter man har med sig in i en folkhögskola kan vara oerhört viktiga. 

Enligt TU så varierar synen på utbildningen mellan redaktioner, men att det är många 

arbetsgivare som uppskattar folkhögskolestudier. Dessa lär sig hantverket som är journalistik 

men har inte den komplexiteten när de ska belysa frågeställningar, som akademiker har. 

Denna komplexitet tar tid och behövs inte alltid. TU pekar också på att anställningar sker via 

kontakter och att man får in en fot. 

DIK har inga direkta åsikter om skillnaden, även de påpekar att signalerna som de får från 

arbetsgivarna är att arbetsmeriter är viktiga för att få jobb. Men DIK menar att de akademiska 

studierna är viktiga för att förbättra det kritiska tänkandet och att en kombination av de 

praktiska studierna som man får på folkhögskolan med de teoretiska man får på högskolan är 

viktiga för en journalist. 

Analys fråga 2. 

De genomgående mönstren i alla organisationers svar är att utbildning är viktigt men att 

utbildningens nivå spelar mindre roll, viktigt är också att ha med sig arbetserfarenheter in i 

yrket. DIK menar att akademiska studier kan bidra med förbättring av det kritiska tänkandet, 

en viktig del av den demokratiska aspekten av journalistiken. TU menar att det akademiska 

tänkandet kan vara ett problem för arbetsgivare då detta problematisera frågor vilket det inte 

ges tid för. Detta synsätt är intressant då det visar på journalistik mer som ett 

”industribandsyrke” än ett reflekterande, omvärldsrapporterande yrke. Det är ett synsätt som 

talar om ett relativt strikt kommersiellt förhållningssätt till journalistiken. 

SJF ser, som de andra organisationerna, inte att man kan placera den ena typen av utbildning 

före den andra. Representanten pekar mer på individuella förutsättningar för att lyckas, både 

med studierna och på arbetsmarknaden. Hen menar att en engagerad lärare är viktigt för 

resultatet och att praktiken är avgörande för ens framtida arbetssituation då det är där man 

knyter sina kontakter. Det är intressant att väga svaret på utbildnings betydelse mot denna 

inställning. Det talas först om hur yrket är kvalificerat och kräver utbildning, men sedan om 

man ska lyckas få ett jobb så måste ha tur både med en engagerad lärare och med att kunna 

knyta kontakter på egenhand. 
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Fråga 3. 

Hur ser du på möjligheterna att utbilda sig till journalist, exempelvis antalet 

utbildningsmöjligheter? 

SJF anser att det finns förödande många utbildningsmöjligheter för journalister och att det 

utbildas alldeles för många journalister, mer än vad arbetsmarknaden efterfrågar. På 

följdfrågan om det vore positivt med en åtstramning svarar representanten att de försökt 

påverka högskoleverket och jämför med hur läkarskrået lyckas hålla utbildningssiffrorna nere. 

Representanten talar även om att det har funnits diskussioner om att göra journalistiken till ett 

legitimitetsyrke men att man la ner dessa tankar, inte för att det var ett demokratiskt problem 

utan att det var för krångligt att sätta reglerna. 

Unionen ser också att man utbildar för många journalister idag, man tycker att ungdomars 

drömmar och önskningar fått styra för länge och förordar en åtstramning. Man borde använda 

sig av ett system som de har i Tyskland där man anpassar utbildningen efter den rådande 

arbetsmarknaden. Man menar att som läget är idag gynnas arbetsgivarna och ger arbetstagarna 

en otrygghet på arbetsmarknaden. 

TU ser också att det finns goda möjligheter att utbilda sig till journalist, nästan för goda (för 

många utbildningsplatser) och det gynnar ingen part menar man. Men samtidigt talar 

representanten om att det påverkar lönesättningen då det finns många journalister med 

kompetens att välja mellan. 

DIK anser sig inte ha någon åsikt i frågan men representanten talar ändå om möjligheterna att 

inte vara låst i sin utbildning. Man kan exempelvis utbilda sig inom 

biblioteksinformationsvetenskap, men man behöver nödvändigtvis inte bli bibliotekarie utan 

kan jobba med flera olika informationshanteringsjobb.  

Analys fråga 3. 

Återigen är det DIK som skiljer sig från de andra organisationerna. Både SJF och Unionen 

har en exkluderande syn på ur utbildningen bör utformas, social closure tendenserna lyser 

starkt igenom när representanten för SJF talar om läkarkåren som en förebild i deras 

utbildning av nya medlemmar till läkar-doxan. Det intressantaste där är kanske att det inte är 

demokratiaspekten som gör det problematiskt att genomföra en liknande taktik för 

journalistyrket som för läkarskrået, med legitimation och krav på examen, utan att det är på en 
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praktisk nivå problemet uppstår, att avgöra vem som är journalist och vem som inte är det. 

Detta resonemang bottnar givitvis ändå i demokratifrågan då ingen kan avgöra vilka som har 

rätt till yttrandefriheten, d.v.s. vem som får utöva journalistik och vem som inte får det. Dock 

är det uppenbarligen inte så man resonerat på SJF vilket är intressant då denna fråga har varit 

ett genomgående problem i professionaliseringsprocessen. 

Fråga 4. 

Hur ser du på vidareutbildning av redan aktiva journalister? 

SJF anser att detta är en uppgift för arbetsgivarna, vilket de inte sköter bra utan snålar med 

resurserna. Man pekar också på FOJO fortbildning i Kalmar som något oerhört bra och 

efterfrågat samt att man själva som organisation erbjuder journalister stipendium för att kunna 

fortbilda sig. 

På Unionen är frågan vidareutbildning högt prioriterad. Representanten talar om att man 

driver frågan internationellt på europanivå.  

TU ser vidareutbildning av journalister som en nödvändig del av medieägarnas framtid, och 

ser också att det kommer ske internt inom företaget istället för på högskolan då det nu förtiden 

finns stora mediekoncerner som kan utbilda i kluster. Vidareutbildningen kommer att handla 

om tekniskt förkovrande då de flesta redan kan skriva och förhålla sig till omvärlden. 

På DIK menar man att kompetenshöjning är något som de tror på generellt, men att det inte 

alltid behöver ske på högskolan utan även kan ske på arbetsplatsen. 

Analys fråga 4. 

Att både SJF och Unionen prioriterar denna fråga står klart. Det är intressant att återigen 

jämföra frågan om utbildningens framtid med vidareutbildningsfrågan, en minskning av 

möjligheter att utbilda sig för blivande journalister men ökade möjligheter för redan 

verksamma att utbilda sig är båda organisationernas linjer. Unionen talar till och med om att 

de driver frågan på europanivå. De tydliga social closure metoderna redovisas återigen där 

man vill begränsa införseln samt stärka sin egna doxas medlemmar. Det är också intressant att 

se hur både SJF, Unionen och TU delar uppfattningen om vidareutbildningens framtid, den 

ska levereras av arbetsgivaren och möjligheterna till vidareutbildning har varit för få men i 

framtiden ska det bli ändring på detta. 
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Summering intervjuanalys: 

Skillnaden i hållningen till frågorna mellan organisationerna är förvånansvärt liten, den enda 

organisationen som sticker ut något i jämförelse med de andra är DIK som talar om 

högskoleutbildning utanför marknadens ramar som en viktig del av journalistiken då den 

hjälper eleverna att utveckla det kritiska tänkandet. 

SJF har hållningen att journalistyrket är ett mycket kvalificerat yrke men skiljer sig inte 

mycket från Unionen när det kommer till synsättet att det är arbetsmarknaden som ska styra 

och utbildningen ska främst vara en skola i hantverket journalistik. Även om Unionen har en 

striktare arbetsmarknadspolitisk syn på utbildningsfrågan, där det ska vara en åtstramning av 

utbildningsplatser för att passa marknaden, är alltså SJF inte långt efter. Samtidigt ser man ju 

hur TU häller vatten på fackens kvarn när de talar om den gynnsamma situationen som 

kommer av att det finns många journalister med kompetens för arbetsgivarna att välja mellan. 

Detta kan man se som ett historiskt arv av att pressorganisationerna genom historien har 

samarbetat gentemot universitetsväsendet i utbildningsfrågan och på så vis dragit frågan åt 

samma håll, alltså åt det praktiska arbetsmarknadsanpassade hållet. Men samtidigt är dessa 

organisationer verksamma just på denna marknad för journalister och har ett ansvar gentemot 

sina medlemmar. Men, SJF som profilerar sig som ett yrkes- och fackförbund med pressetiska 

frågor och yrkesetik på sitt bord borde möjligtvis mer värna om de demokratiska aspekterna 

av vad det innebär att utveckla sitt teoretiska tänkande samt farligheterna att reglera en 

marknad för journalister då det sätter en spärr för allas rätt att bruka det fria ordet. 

Slutsatser och diskussion: 

Så hur ser SJF på den rådande utbildningssituationen för journalister idag, och hur har den 

förändrats sedan 1970-talet? Har förbundet samma hållning som förr när det gäller 

overksamma kontra verksamma journalister? Hur skiljer sig SJFs syn gentemot andra 

pressorganisationers, och finns det några tendenser till social closure i SJFs och Unionens 

handlingar? 

Synen på högskoleutbildningens vara i journalistiken har för SJFs del inte ändrats nämnvärt 

sedan 1970-talet. Den akademiska utbildningen är och har länge varit något SJF velat komma 

åt för dess statushöjande effekt på yrket. Men det är samtidigt något man själva velat 
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kontrollera då det är en av ingångarna till journalistikens doxa, dvs. man har velat ha kontroll 

över antalet nya journalister som kommer ut på arbetsmarknaden via utbildningarna. 

Dock kan man se hur frågan och framför allt tonen från SJF blivit lägre och mildare sedan 

1970-talet. Man har gått från att ha haft universitetsväsendet som en påverkbar konkurrent 

som man kunnat ställa direkta krav på, till att accepterat universitetsväsendets roll som 

utbildare av journalister. Man har gått från en tradition av akademikerförakt (Gardeström 

2011:70) till att uppskatta de högre utbildningarnas påverkan på nya journalister (Bilaga nr:3) 

och dess påverkan på den journalistiska doxan. 

SJFs syn på vidareutbildning av redan verksamma journalister har genomgående varit att den 

är underdimensionerad. Redan så tidigt som 1946 gjorde man en utredning om behovet av 

studier på högskolan och ansåg att det inte fanns något behov av akademiska studier för 

blivande journalister men att det kunde vara till nytta för redan verksamma journalister 

(Gardeström 2011:68) (Hulthén 2001:217). Fortfarande idag är synen den samma. 

Representanten för SJF på talar att möjligheterna till vidareutbildning är för dåliga. FOJO, 

som är en del av Linnéuniversitet i Kalmar, är ett gott exempel men att det behövs mer av 

denna sorts möjligheter för verksamma journalister. 

Just frågan om overksamma kontra verksamma journalister, som jag genomgående har haft 

med i min studie, visar på de social closure strukturer som finns i SJFs syn på 

utbildningsfrågan. Akademiska studier är ett incitament för att höja statusen på journalisternas 

doxa. Samtidigt måste mottagandet av nya medlemmar i doxan stramas åt. Man vill slå vakt 

om att kunna monopolisera och kontrollera de möjligheter som finns inom doxan. 

SJFs krav om att dra ner på utbildningsmöjligheterna för overksamma journalister samtidigt 

med en förbättring och ökning av utbildningsplatser för de verksamma är ett tydligt exempel 

på social closure. Man vill stänga till öppning i botten av sin doxa samtidigt som man vill 

stärka medlemmarnas position för att kunna klättra uppåt.  

Även om SJFs hållning till utbildningsfrågan är starkt präglad av återhållsamhetspolitik 

så är förbundet i jämförelse med Unionen något mer öppen för journalistikens unika roll i 

samhället som en garant för yttrandefriheten. Unionen talar mer i direkta 

arbetsmarknadsanpassade termer, där stora åtstramningar av utbildningsmöjligheterna 

förordas. Man förespråkar till exempel en tysk modell där utbildningsplatserna ska anpassas 

efter behovet av journalister på orten, ett praktiskt synsätt som inte problematiserar 
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journalistens fria roll och dess påverkan på demokratin. Här träder social closure tendenserna 

i Unionens syn på utbildningen tydligt fram. 

Även TU har ett speciellt synsätt på akademiska studier och journalistiken. Man anser att 

akademiker kan problematisera frågor för mycket, mer än vad arbetsgivarna har tid och 

resurser för. Att man dessutom inte vet hur mycket av hantverket akademiska journalister kan, 

får arbetsgivarna att föredra journalister från folkhögskolor. Det intressanta med detta synsätt 

är att man ser utbildningen av journalister som främst en utbildning för ett hantverksyrke och 

det teoretiska tänkandet som ett hinder för att producera journalistik.  

DIK är den enda organisationen som skiljer sig från de andra med sin fokusering på behovet 

av att utveckla det teoretiska tänkande. Man representerar visserligen akademiker och måste 

därför tala om de goda egenskaperna av högre utbildning. Men att kunna komplicera svåra 

samhällsfrågor måste ses som en av journalistikens viktigare uppgifter och då är ett 

komplicerande av en fråga något att eftersträva, inte att undanbe sig. 

SJFs hållning att journalistiken ska vara fri blir dock något problematisk när de idag talar om 

hur svårigheterna att gör journalistiken till ett legitimationsyrke. Man anser inte först och 

främst att det är en demokratifråga, utan en byråkratisk fråga. Samtidigt talar man också om 

”myten” att bloggare skulle vara journalister. Detta tyder på att SJF som en av försvararna av 

journalistikens institution har svårigheter att slå vakt om kunskapsmonopolet i det nya 

medialandskapet. Detta landskap som ger ännu fler ingångar till journalistiken i och med 

internets möjligheter.  

Så för att summera uppsatsen så lever SJFs dubbla hållning till högskolestudier kvar.  

Man talar om att yrket är kvalificerat och behöver kompetenta, välutbildade yrkespersoner. 

Samtidigt är man en väktare av arbetsmarknaden och talar om åtstramningar av 

utbildningsmöjligheter samt hur arbetstillfällen inom journalistiken kräver tur och 

tillfälligheter. Frågan är dock om inte högre utbildning är en framtida lösning för 

journalistiken att kunna leva vidare som en institution i samhället. 
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Bilaga nr: 2C 
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Bilaga nr: 3B 

 



Oskar Wiktorsson H12JV-Kand C-uppsats 
 

52 
 
 

Bilaga nr: 3C

 



Oskar Wiktorsson H12JV-Kand C-uppsats 
 

53 
 
 

Bilaga nr: 4A (Taget från SJFs hemsida) 

Vilka utbildningar rekommenderar 

förbundet?  

Det finns många olika journalistutbildningar i Sverige. Universitet och högskolor liksom 

folkhögskolor men även privata utbildningsanordnare, där du själv betalar en kursavgift, har 

olika former av journalistutbildningar.  

Universitet och högskoleutbildningar hittar du på Studera.nu och folkhögskolornas kurser 

hittar du på Folkhogskola.nu. 

 

Bästa skolan 

Journalistförbundet rekommenderar ingen skola framför någon annan utan du måste själv 

välja. Däremot anser vi att en grundutbildning bör vara minst två år samt innehålla minst en 

längre praktikperiod på en redaktion. Undantag är de korta journalistutbildningar som finns 

för akademiker. Men ingen utbildning ger garanterat jobb som journalist. Arbetsgivarna tittar 

naturligtvis inte enbart på vilken utbildning du har när du söker ett jobb utan mycket annat 

spelar också in, inte minst yrkeslivserfarenhet. 

Att utbilda sig utomlands 

Det finns ungefär ett par hundra studerande varje termin som läser journalistik utomlands och 

tar studielån från CSN. Vanligaste länderna för svenskar är Storbritannien samt Australien. 

Mer information om olika utbildningar får du bland annat via de olika ländernas ambassader. 

Viktigt att tänka på om du väljer att utbilda dig utomlands och sedan söker arbete som 

journalist i Sverige är att du kompletterar dina kunskaper om bland annat svensk lagstiftning 

som påverkar ditt arbete som journalist. Det gäller till exempel vad som stadgas i våra 

grundlagar om yttrandefrihet och tryckfrihet, liksom även frågor om offentlighetsprincipen 

samt naturligtvis även upphovsrätten. I Sverige har vi även genom Pressens samarbetsnämnd 

etiska spelregler som omfattar alla journalister oavsett vilken redaktion man arbetar på. 
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Andra utbildningar 

För att jobba som journalist behöver man formellt sett ingen utbildning utan det kan duga med  

Bilaga nr: 4B 

”livets skola”. Förr i tiden var det vanligt att man började som outbildad volontär på en 

redaktion och sedan med tiden fick anställning. Vanligast idag är dock att man har någon 

form av journalistutbildning med sig i bagaget när man får jobb men naturligtvis finns det 

vissa undantag, även om de är få. Istället ökar idag antalet journalister som har dubbla 

akademiska utbildningar. Ämneskunskaper som allmänt anses viktiga för en journalist att ha 

är statskunskap och ekonomi. Men även mycket specialiserade kunskaper kan betyda mycket 

vid anställning bland annat på olika specialtidskrifter. 

https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesutbildning/vilka-utbildningar-rekommenderar-forbundet 

(nerladdat 2012-12-12)  
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Bilaga nr 4C: 

Riktlinjer för en bra journalistutbildning 

Många ungdomar vill bli journalister. Trots den kärva arbetsmarknaden är yrket ett av de 

absolut populäraste. Detta har lett till en flora av journalistutbildningar av varierande längd 

och kvalitet. Journalistförbundets styrelse har därför utarbetat riktlinjer för vad en god 

journalistutbildning minst bör innehålla.  Det är viktigt att utbildningen präglas av att 

journalistyrket är både ett akademikeryrke och ett hantverksmässigt yrke. 

Moment som bör ingå i journalistutbildningen: 

- Journalistrollen och journalistikens roll i demokratin inklusive kritiskt förhållningssätt och 

kritisk granskning. 

- Journalistiska arbetsmetoder och arbetssätt inom olika journalistiska produktionsformer 

såsom praktiska övningar i skrivande, research och redigering, intervjuteknik, journalistiskt 

urval och nyhetsvärdering samt källkritik. 

- Arbetspraktik i minst fyra månader på en redaktion i enlighet med praktikantbestämmelserna 

i de olika kollektivavtalen. 

- Medielagstiftning och särskilt yttrande- och tryckfrihet och dess tillämpningar i avtal med 

tyngdpunkt på offentligheten, inklusive adekvat EU-lagstiftning. 

- Arbetsrätten i sak och som demokratisk funktion, dess tillämpning i lag och avtal. 

- Upphovsrätten i lag och avtal samt dess demokratiska betydelse. 

- Journalistisk etik i teori och praktik, syfte och tillämpning av Spelregler för press radio och 

TV samt motsvarande regelverk för etermedierna. 

- Mediekunskap med innebörden av mediernas roll i samhället, historiskt, nutid och framtid. 

- Branschkunskap som ägarstrukturen i svenska och utländska medier, företagsekonomi, 

arbetsmarknad. 

- Orientering om nutida medieforskning. 

 

https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesutbildning/riktlinjer-for-en-bra-journalistutbildning 

(nerladdat 2012-12-12) 

https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesutbildning/riktlinjer-for-en-bra-journalistutbildning
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Bilaga nr 5A: 

Transkribering av intervju med representant på SJF. 

Oskar: Vad betyder utbildning för journalistikens framtid? 

SJF: Vad ska man svara på det? Vi ser ju journalistyrket som ett jädrigt kvalificerat yrke och 

jag menar man har ju den där myten om man säger att alla bloggare och allting som säger att 

alla är vi journalister. Men jag tycker det... alla är vi inte journalister utan det krävs en viss 

utbildning och en viss talang för att kunna bli en bra talang i alla fall. Alla kan säkert skriva 

men frågan är hur man skriver liksom, och sådär. Så att utbildning ser vi som en bra och 

viktigt grund för att markera att det är ett kvalificerat. Sen är det ju klart att vi accepterar att 

folk kommer in andra vägar också för så har det ju alltid varit i journalistiken, att man 

kommer in från olika håll men en bra kvalificerad yrkesutbildning är en självklar grund.  

O: Hur ser du på nivån av utbildningen, till exempel akademisk nivå… 

SJF: … Kontra folkhögskola? 

O: Kontra folkhögskola, precis. 

SJF: Man kan ju tycka att folkhögskola skulle vara sämre då, är det ju många som kan tro 

efter som det inte är akademiska poäng, men så ser inte jag det. Jag har själv en bakgrund från 

folkhögskolevärlden och jag tycker det var en bra utbildning liksom. Så att det finns 

akademiska utbildningar som håller ganska låg kvalitet också så att det är inte skolformen 

som sådan som är per automatik kvalitetsskapande tycker jag, det skulle kanske vara det, det 

borde kanske var så men det är det inte jag tycker att kvalitetsmässigt verkar det som om 

journalistutbildningarna skiljer sig ganska åt i Sverige. 

O: Kan man se några mönster om vad som gör en bra eller en dålig utbildning? 

SJF: Jag tror mycket på… det är svårt att säga generella mönster jag kan ju bara gissa men 

jag tycker till exempel att… Jag kan se när jag besöker, jag har inte besökt alla utbildningar så 

där men jag besöker lite då och då utbildningar och jag kan känna att där lärarna är 

entusiastiska liksom det smittar av sig ganska bra. Och sen finns det ärligt talat på några 

stället mera (paus) lärare som gått över sin tid på något sätt. Fjärmat sig från verkligheten lite 

för mycket och det märks på utbildningen direkt att kvalitén är låg. Jag träffar eller jag varit 
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på utbildningar där jag känt att lärarna längtar bort och det märks på klasserna direkt liksom 

hur lågt det är kvalitetsmässigt. Men sen skiftar det från år… Det är därför vi inte ger någon 

rekommendation om vilka skolor som är bäst, för vi får ju alltid sådana frågor, ”vilken skola 

ska jag välja?”. Och den kan man inte säga liksom att någon skola skulle vara bättre sådär det 

är jätte svårt därför att det skiftar också med hur gruppen är och hur klassen blir sammansatt, 

hur den fungerar. Det kan skifta, en skola som är jättebra kan skifta från år till år därför att 

gruppen liksom inbördes inte fungerar så bra. Det påverkar också faktiskt. 

O: Så det finns några grundkriterier för vad som skulle vara en bra utbildning. 

SJF: Jag tycker det finns några saker när det gäller innehåll. En grej som jag tycker är absolut 

viktig är där jag tycker att vissa utbildningar frånsäger sig ansvaret, det handlar om praktiken 

därför att man vet via undersökningar som… eller via uppskattningar som arbetsförmedlingen 

gjorde för några år sedan så menar dem på att inom vår yrkeskår, liksom inom musiker och 

skådespelare, så är det… Chansen att få jobb bygger på kontakter för att mellan 70 till 75 

procent av jobben i vår bransch tillsätts via kontakter, inte via platsannonser. Och det gör att 

man som journalist måste ha otroligt mycket… Ett brett kontaktnät, man måste bli kompis 

med allt och alla. Och bästa sättet att börja som student med det är ju att få en bra praktik, att 

man gör praktik på ett ställe som är bra kvalificerat, där skapar man kontakter så växer det. 

Och många utbildnings anordnare de tar inte ansvar för praktiken utan de säger åt studenterna 

själva att ordna praktik och det tycker vi är förödande därför att man kan inte begära av någon 

som är outbildad att komma in och veta ”hur ska jag välja, vilken praktikplats?” och det är en 

oerhörd konkurrens om praktikplatser vilket gör att det är jättesvårt att få bra. Därför tycker 

jag till exempel att det här samarbetet som finns mellan Stockholm, Göteborg och Sundsvall 

när det gäller praktiksamordning. Det är jättebra för då ansvarar utbildningen för 

praktikplatserna, att ta fram kontakter och man får söka och så. Det är ett bra sätt men alldeles 

för många utbildningsanordnare säger ju åt eleverna själva att ordna din praktikplats liksom. 

O: Du nämner de tre som i svenskhistoria varit de tre stora utbildningsplatserna, Stockholm, 

Göteborg och Sundsvall, hur ser du på att det nu är finns så många journalistutbildningslinjer? 

SJF: Det finns ju ungefär, jag räknade för något år sedan att det, det skiftar från år till år då 

men ungefär mellan tummen och pekfingret så är det ju ett tjugotal om du räknar in 

folkhögskolor, högskolor och universitet så finns det ungefär ett tjugotal 

utbildningsanordnare. Och de tillsammans har över fyrtio olika utbildningar och det ser ju vi 
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är alldeles förödande, det är åt helsike för många. Och det utbildas mellan tummen och 

pekfingret också ungefär mellan 800 och 1000 journalister årligen, från utbildningarna. Och 

vi tycker ju det är alldeles för mycket för att arbetsmarknaden efterfrågar inte den mängden.  

O: Kan man tänka sig en åtstramning, skulle det vara positivt ur arbetsmarknadssynpunkt. 

SJF: Ja det vore ju… Du har ju läkarna till exempel, där är det ju tvärtom. Det utbildas ju för 

få läkare, det har det ju alltid gjort därför att läkarskrået lyckas liksom hålla på sig på något 

sätt och bromsa, de slår ju hejvilt bakut när det talas om att bygga ut fler utbildningar och 

sådär. Vi har ju försökt påverka högskoleverket, vi uppvaktade dem för några år sedan att om 

de kunde göra något, men de kan inte göra något därför att varje högskola varje universitet 

varje folkhögskola, folkhögskolan lyder inte under dem dessutom, men alla 

utbildningsanordnare är sig själva liksom. Man (högskoleverket) får inte lägga nått uppe från 

kommet förbud på något sätt mot utbildningar. När det gäller den här typen av utbildningar, 

sen kan man ju ha… Så finns det ju regler för det här med religiösa skolor och sådana där 

saker men när det gäller en vanlig yrkesutbildning så är det skolorna själva som bestämmer. 

Så därför går det inte att påverka, utan det skulle vara att vi uppvaktar varje separat skola och 

säger åt dem att lägga ner och det är inte riktigt vår uppgift liksom. 

O: Du nämner läkare, där måste man ju ha sin examen för att kunna praktisera som läkare 

SJF: Precis, även Psykologer och Socionomer och så vidare, det finns ju några. Så det har 

pratats om det att man skulle certifiera eller gör det till ett legitimationsyrke. Vi har haft uppe 

det på tapeten någon gång och det har först diskussioner men det faller ju på att det är alldeles 

för svårt menar man på. Att avgöra… Hur skulle det se ut? Man la ner den diskussionen, den 

fanns för några år sedan. 

O: Är det en demokratifråga? 

SJF: Nä det är inte det, det handlar mer om hur man ska sätta reglerna. En läkare kanske är 

lite lättare på något sätt. Du måste behärska anatomi liksom, och så vidare och så vidare. Men 

en journalist är lite diffusare, men jag kan inte säga på något bra sätt varför den där 

diskussionen föll jag minns den inte riktigt liksom. Men jag minns att det pratades mycket om 

att det skulle vara svårigheter, plus att det handlar ju lite om egentligen … Man kan ju hård 

dra det och säga att det handlar om yttrandefrihet, alla har vi ju rätt att skriva och uttrycka oss. 

Det är ju ingen som säger att jag egentligen blir en bättre journalist för att jag går en 
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utbildning. Vi hävdar ju det därför att man lär sig en massa men det skulle likagärna finnas 

människor som blir jättebra journalister utan att ha utbildning. Efter som det varit så förr att 

man skolats in i yrket och sådär. Så det är dumt att stänga vägar egentligen på det sättet. 

O: Rätten att kalla sig journalist kanske inte behöver vara det samma som rätten att utöva 

yrket. 

SJF: Frågan är vem som skulle övervaka det? Det blir en massa krångliga grejer när man ska 

tänka sådär liksom. Ska det vara journalistförbundet eller ska det vara arbetsgivarna eller ska 

det vara staten eller vem ska avgöra liksom, att du är journalist men inte du. 

O: Men ni har ju journalistleget (kårleget) och det är ju ett sätt att avgöra vem som är 

journalist och följer vissa regler. 

SJF: Vi tycker det är jättebra liksom, att man är medlem hos oss för att ha ett journalistleg ska 

ju visa att jag är yrkesverksam och etisk journalist, vi ser ju det som en kvalitetsstämpel. Det 

är en grundtanke med det. 

(Letar efter fråga) 

O: Hur ser du på vidareutbildning av journalister? 

SJF: Den är alldeles för dålig. Det finns ju… Vi har ju kämpat i alla år liksom för att få pressa 

på arbetsgivarna, för vi får ju in det hela tiden till oss att arbetsgivarna är oerhört snåla när det 

kommer till vidareutbildning. Som det är idag så finns ju FOJO som är fortbildning för 

journalister, och det har ju funnits sedan 60-talet någon gång där. Kan inte året riktigt men det 

finns ju i Kalmar och det har ju gått upp i Linnéuniversitetet nu, förut var ju det fristående. 

Den (utbildningen) är ju organiserad fortbildning och den är ju oerhört bra och efterfrågad. 

Men där har vi märkt att arbetsgivarna blir njuggare och njuggare, utan det finns i 

kollektivavtalet att du har rätt att gå dem utbildningarna och också få bibehållen lön under 

tiden, det är ofta veckokurser ibland är dem kortare ibland är dem längre. Men det tycker vi är 

jättebra att dem finns och sen har det blivit nu att arbetsgivarna vill ha inhouse liksom mera på 

arbetsplatsen, snabbare korta utbildningar, och så där ja. Men sen är det eftersatt 

överhuvudtaget journalisters förkovran från arbetsgivarhåll, tyvärr. Det man satsar på lite 

grann är ju arbetsledarutbildningar, från arbetsgivarhåll sådär men man gör ofta mer den 

typen av utbildningar än att man gör utbildningar som förkovrar dig i ditt yrke, att du blir en 
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bättre skrivande journalist eller blir bättre fotograf eller vad det vara må. Där märker vi att 

arbetsgivare inte är lika intresserade egentligen, att satsa på det. Vi försöker ju… Vi har ju 

suttit tidigare eller vi sitter ju fortfarande med en representant från oss i FOJO för att påverka 

utbildningarna där. Men sen så har ju vi själva då när det gäller till exempel när vi märker att 

arbetsledare… Alla arbetsledare får inte utbildningar, man blir chef men man får ingen 

utbildning, man säger ”du är duktigt journalist vilket gör dig per automatik till en bra chef” 

vilket inte är sant. Men det finns, om man förenklar det lite, en sådan tilltro till det. Så vi har 

ju sedan några år tillbaka två gånger om året kört en chefskurs, tvådagars kurs, som vi står för 

liksom. Därför att vi tycker att det är viktigt att våra medlemmar utbildning även som chefer. 

Men sen har vi stipendium som man kan söka, fotbildningsstipendium så att i dagarna här då 

så delar vi ut inför vårterminen 2013 delar vi ut två och en halv miljon till 103journalister. 

Och det är bonusmedel liksom, bonus och kopieringsmedel som kommer ifrån att när skolor 

till exempel kopierar artiklar då får man betala en viss summa sådär och då får vi in delar av 

dem pengarna att dela ut i stipendier. Så vi inser ju att framöver kommer vi att stå för ganska 

mycket fortbildning för journalister. Alltså inte själva utbildningen utan den ekonomiska biten 

att kunna ge själva möjligheten till vidareutbildning för journalister. 

O: Hur ser du på teknikfrågan, att komma i kapp med den snabba utvecklingen som 

journalist? 

SJF: Det är ett stort problem att teknikutvecklingen är så snabb och många skolor släpar ju 

efter. Och det landar ju på utbildnings anordnarna att de inte kan ordna. Och det kostar ju, jag 

vet inte hur det funkar på skolor, det är klart att vissa skolor vill dra åt svångremmen lite sådär 

och försöka snåla igenom, det kan jag tänka mig. Och det gör att det är svårt som student att 

veta vilken skola ska jag gå, hur ska jag kunna veta vilka tekniska kunskaper jag kommer 

behöva ha och sådär. Det är jättesvårt, men det är ett problem som varit över lång tid tyvärr, 

att man lär ut felaktiga system och när studenterna kommer ut så är det inte riktigt det som 

funkar i verkligheten. Idealet är ju att få utbildningarna där man direkt kan komma ut och 

jobba liksom. 

O: Med det i åtanke, hur ser du på ansvaret att informera eleverna om 

arbetsmarknadssituationen för journalister? Vem har det ansvaret?  

SJF: Arbetsförmedlingen har ju ett visst ansvar i den bemärkelsen att arbetsförmedlingen 

sprider ju information om olika yrken, det kan man hitta på deras hemsida. Där man skriver 
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hur arbetsmarknaden ser ut i förhållande till den utbildningen och såna saker. Så där finns 

en… Men personligen så tycker jag många utbildningar, jag skulle nästan hävda de flesta, 

duckar för det här med arbetsmarknaden, att man gärna inte vill prata om det. Jag åker ju ut 

och föreläser på vissa om arbetsmarknadssituationen och då har det hänt flera gånger att 

lärarna säger ”Men var inte så negativ nu”. Jag försöker inte vara så negativ för jag tycker det 

är viktigt att man bejakar sin dröm om att bli journalist men man måste ha kunskap om hur 

arbetsmarknaden fungerar och hur jag på bästa sätt som individ ska ta mig fram i detta 

slalomlopp som arbetsmarknaden är. Som till exempel att få vetskap om det här med att det är 

jätteviktigt att bygga upp ett kontaktnät och inte bara sitta och vänta på platsannonser. Liksom 

vara oerhört framåt, det tvingas man vara om man ska klara sig så. Men jag tycker skolorna 

överlag är oerhört dåliga på det här med att informera och läser man deras glättiga broschyrer 

och hemsidor sådär så låter det som att det är hur häftigt som helst att bli journalist och det är 

bara glitter och glamour nästan , och ballhet i detta yrke. Det är få som liksom informerar 

tycker jag. Jag har varit på en konferens för några år sedan där inte en enda, det var ganska 

många utbildningsanordnare närvarande, och inte en enda tog upp 

arbetsmarknadspolitiskafrågor utan det gjorde jag i slutet och blev så att de skruvade på sig 

för att alla vet att det är en jobbig arbetsmarknad. Frågar man utbildningsordnarna hur många 

som får jobb så svara de en 80-90% men det som inte säger är det att när man frågar nästa 

fråga: ”Ja men hur många fick jobb som journalister?” Ja då minskar det och säger man då 

”hur många fick jobb efter ett år?” ja då minskar det ytterligare så. Ofta är det så att när man 

går ut en utbildning kan man haka sig fast vid ett sommar vikariat från den praktikplats man 

gjorde och sådär, då är det klar att första halvåret kan siffrorna ligga rätt högt men om man 

slår ut det lite så blir det inte så… Så jag tycker skolorna är lite fega där, istället för att lära 

sina elever och studenter hur de ska göra när arbetsmarknaden ser ut som den gör så blundar 

man liksom. Så jag har till och med blivit inbjuden ett år själv av studenter själva som var 

förbannade på skolan för att de inte kunde diskutera arbetsmarknaden, så då åkte jag ut och 

pratade med dem. När de själva tog initiativet liksom, för de ville veta lite. 

O: Hur står del av arbetsmarknadssituationen beror på antalet utbildningsplatser tror du? 

SJF: Det är jättesvårt att veta, det går inte att mäta därför att alla som går utbildningen till 

journalist… Efter utbildningen så söker de heller inte jobb som journalist utan det finns ju 

alltid personliga… Så att det är jättesvårt att mäta såna saker, det går inte att… Då måste man 

gå in på individnivå, följa klasser och det finns inga såna resurser varken från oss eller från 
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arbetsförmedlingen. Men det som vi kan se är ju att det som arbetsgivarna efterfrågar är ju till 

exempel ofta… Vi kan se inom bemanningsbranschen, de har ju vuxit upp nu, där kan vi se nu 

att de rekryterar gärna nyexaminerade yngre journalister. Därför att de är billigare i drift, de 

har lägre lön så att säga. Det är ett skäll plus att kommer man ny ut på en arbetsmarknad ja då 

är man mer flexibel i sitt tänk och inser att ”oh jäklar nu är det bäst att jag bidrar och hoppar 

runt här bland alla”. Ju äldre du blir ju mer fast blir du ju ofta , att du vill jobba på ett ställe 

och inte röra dig och såna här saker. Så att jag tror ändå att… Det finns ju en marknad 

självklart, men jag tror att det dels är en grupp som aldrig kommer in överhuvudtaget för att 

dem är inte… Det landar på personnivå därför de är inte bra på att marknadsföra sig själva, 

den som är bra på att marknadsföra sig själv den klarar sig liksom. Men jag tror att en stor 

grupp av dem som går ut och inte är så bra på det och då får de problem direkt att få jobb 

liksom. Därför att den här branschen är så jäkla hård den är inte snäll liksom, utan man måste 

dra sig fram själv mycket. 

O: Ni hade nyligen en konferens i Nynäshamn. Kom ni fram till något specifikt för att tackla 

den nya arbetssituationen för journalister? 

SJF: Det är en framtidskonferens, den har ju landat i… Det var ju mer en start liksom, så den 

landar i att vi kommer jobba oerhört aktivt framöver, det kommer bildas olika grupper. Vår 

ordförande är väldigt aktiv till exempel och börjar initiera mycket prat tillsammans med 

arbetsgivare liksom, om hur man ska tackla framtidens journalistik. Att det har precis startat, 

så nästa år kommer det bli mycket fokus på det. Därför att det handlar ju om journalistikens 

affärsmodeller till exempel när den tryckta tidningsupplagan dalar och man har problem med 

att ta betalt på nätet och har inte pengarna. Det är mycket den här problematiken det handlar 

om framöver och det vi har försökt ropa i alla år, vilket är svårt mot arbetsgivare tycker jag 

ändå… Det är säkert vissa arbetsgivare som funkar bra så men det är svårt, men det vi ropar 

efter i öknen känns det som det är ju journalistiskkvalitet.  Att se att journalistiken är ett 

speciellt yrke och man måste sats på kvalitet och inte bara liksom massproducera snabbt. Man 

ser ju också hur kraven på journalister att producera har ökat över tid, att för hade du lite tid 

att jobba med en grej men idag ska du liksom ut hela tiden och du hinner inte att göra research 

och såna saker, den journalistiskakvaliten riskerar att sjunka ganska mycket. Det är en oerhörd 

baksida av hur läget är idag. Men det är svårt att sia om vad det blir av framtiden där utan det 

är ett arbete vi kommer jobba ganska mycket med. 
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O: Utbildning hade ingen plats under den konferensen 

SJF: Jag kommer inte ihåg allt som sas ärligt talat, det fanns inte någon enskild punkt sådär 

utan jag tror att det vävdes in i alltihopa. För vi har ju liksom synens självklart, det är inget 

nytt att vi tycker att det måste vara kvalificerade utbildningar och att den borde dras ner, det 

är liksom inget nytt, det har vi tyck i många år. Så därför känns det inte som om man behöver 

diskutera den (frågan) så specifikt. 

 

 

(SLUT) 
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Transkribering av intervju med representant på Unionen. 

Oskar: Vad betyder utbildning för journalistikens framtid? 

Unionen: Jag tror att det betyder väldigt mycket på så sätt att journalistiken har förändrats en 

hel del på senare år. Journalisten har fått framför allt inom etermediasidan betydligt bredare 

arbetsinnehåll alltså. Tidigare så skickade man ut en journalist, en ljudtekniker, en fotograf, 

minst, när man skulle göra något inslag. Under senare år så har man jobbat mycket med att 

integrera det här så att den som åker ut får hantera både journalistjobbet och fotografens och 

ljudkillens arbetsuppgifter. Plus att man idag jobbar mycket med mobila 

redigeringsutrustningar, så när man gjort själva intervjun eller vad det nu handlar om så får 

man sätta sig och redigera själv också. Så att utbildningen för journalister ställer krav på mera 

teknikkunskaper idag också. 

O: Så det är den tekniska biten som är viktig för utbildningen, för att klara av 

arbetsmarknaden? 

U: Ja, tekniska biten. 

O: Hur ser du på skillnaden mellan akademiska studier och folkhögskoleutbildningar för 

journalister? 

U: Hur jag ser på skillnaden? Det är ju en skillnad men det är ju ingen garanti för att bli en bra 

journalist för att man får akademiska studier. Utan det finns ju oerhört duktiga journalister 

som är mer eller mindre självlärda och jag tror ju personligen då att den livserfarenhet man 

har när man när man går in på en utbildning på en folkhögskola kan vara oerhört värdefullt i 

journalistyrket. Så ibland kan det nog till och med vara en fördel. 

O: Hur ser du på det demokratiska aspektet av att behöva utbilda journalister? 

U: Ja det är alltså oerhört viktigt för demokratin att ha duktiga journalister, att ha en kvalitet 

på journalistiken i en demokrati. Att vara fristående, att kunna undersöka, att kunna publicera. 

Det är ju en grundstomme i demokratin, det handlar ju om våra grundlagar i slutändan.  

Där finns det ju en fara idag, en risk, framför allt för den tryckta pressen som har väldiga 

ekonomiskaproblem idag. Dels av… Ja konjunktursvängningar, utvecklingar av digitala 

medier som konkurrerar om annonsintäkter. Men också naturligtvis våra förändrade vanor, 

många i din ålder läser ju inte papperstidningarna på morgonen idag. Så att 
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prenumerantstocken dör ut med pensionärerna höll jag på att säga. Det är ju ett jätte problem 

för dem och det är ju klart får de då krassligare ekonomi så då har man inte råd att ha samma 

journalistresurser som man haft tidigare och man har inte möjlighet att låta journalister att 

fördjupa sig i olika frågeställningar och skriva lite djupare journalistik då. Så det är en farhåga 

som finns idag att tryckta media kommer att tvingas till en grundare och grundare 

rapportering om man säger så.  

O: Hur ser du på möjligheterna att utbilda sig till journalist idag och antalet 

utbildningsplatser? 

U: Ja alltså… Där är det ju så att antalet arbetstillfällen minskar ju för journalister och min 

bild är ju att man egentligen utbildar alldeles för många journalister idag. Många av dem får 

inte jobb efter färdig utbildning och många försöker hanka sig fram som frilansare och 

överleva på det, ja och en hel del ger upp och satsar på något annat yrke och då är ju 

utbildningen bortkastad. Så att där tror jag att vi i Sverige, och det är ju handlar ju inte bara 

om journalister egentligen utan där tror jag i Sverige har mycket att lära av till exempel 

Tyskland. När det gäller att dimensionera utbildningsväsendet till arbetskraftsbehovet på 

arbetsmarknaden. 

O: Så en åtstramning av utbildningsplatserna. 

U: Ja. Idag, eller inte bara idag utan under en lång tid nu så har vi ju liksom låtit ungdomars 

önskningar och drömmar styra, och man har varit ute efter medel för utbildning utifrån hur 

många man lockar till sig och så. Och det gör ju faktiskt att… Det finns ju faktiskt väldigt 

många som vill jobba inom media och inom journalistik, många fler än som kommer kunna 

försörja sig på det. 

O: Hur tror du att antalet utbildningsplatser påverkar den rådande 

arbetsmarknadssituationen? 

U: Det ser vi ju väldigt konkret. På så sätt att vi som fack har ju stora problem inom media 

sidan med att man tillämpar rullande visstidsanställningar så man får korta påhugg här och där 

men man får aldrig någon fast anställning och trygghet i sin försörjning. Utan de allra flesta 

som hamnar i den situationen där de tvingas gå mellan men massa olika korta jobb, och vi ser 

ju arbetsgivare som också spekulerar i det här att man håller reda på så att säga när 

anställningarna övergår i tillsvidareanställningar och då avslutar man dem och då kan man 
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ibland gå inom koncerner på det viset alltså. Och det kan man göra bara för att det finns 

många som står utanför dörren och knackar på och gärna vill komma in. 

O: Hur ser du på vidareutbildning av redan aktiva journalister? 

U: Ja… Det är en intressant fråga, där finns det ju en del. På public service sidan har man ju 

haft special utformade utbildningar, FOJO kallas de, för journalister. Men de där håller man, 

vad jag förstår, på att antingen skära ner kraftigt eller att avveckla. På europanivå så kan jag ju 

säga att vår international då driver den frågan, vi har ju en socialdialog med arbetsgivarna på 

europanivå då, och just det med kompetensutveckling och fortbildning för folk som jobbar 

inom media är en väldigt stor fråga, som vi driver där. Till att börja med vill vi bilda 

nationella råd då som tittar på utbildningsbehoven och som tar fram vidareutbildningar för 

folk som jobbar inom mediasektorn. 

O: Hur ser du på alla som skriver kan kalla sig för journalister? Ex bloggare. 

U: Vi är ju själva väldigt restriktiva, vi ger ju ut ett presskort till våra medlemmar som jobbar 

med journalistiskt arbete. Så vi får ju in en väldig massa ansökningar om presskort och där är 

vi väldigt noga med att titta just att man håller sig till de här… Ja att man skriver, man 

rapporterar för sin försörjning och man publicerar. Vi får ju in ganska många som gör lite 

grann på hobbybasis så där och inte har någon större publicering eller spridning. För att du 

gör en egen hemsida på nätet och lägger ut saker så är du inte journalist va. Så jag vill påstå 

att vi granskar ganska noga att man just sysslar med journalistiskt arbete. 

O: Hur tas det emot av arbetsgivaren, är det positivt med ett kvalitets-leg? 

U: Ja det vill jag nog påstå. Många arbetsgivare, de större, de utfärdar ju egna presskort och 

så så man får legitimeringen och det är utifrån vilken funktion man har i företaget. Jag menar, 

jobbar du som vaktmästare på DN får du inget presskort men (skrattar) om du har ett 

journalistjobb då får du ju det där. 

O: Vem bär ansvaret för att informera eleverna om arbetsmarknadssituationen för 

journalister, ligger det på utbildningen eller ligger det på högre nivå? 

U: Ja där tror jag nog att flera goda krafter får samverka. Vi har ju själva då varit i samtal med 

högskoleverket, gett de här signalerna och bett dem att agera i förhållande till 

högskoleväsendet och universitetsväsendet då. Men i övrigt så är det ju dem som kan ha nått 
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inflytande och styrning över medelena till utbildningsanordnarna. Det är ju de som kan styra 

vart de här medelena går, och de skulle ju kunna begränsa sig och säga ”vi lämnar bidrag för 

ett visst antal platser, och så fördelar vi dem efter ansökningar” till exempel. Men sen så det ju 

klart att arbetsmarknadensparter har ju också ett ansvar i det där, och tidigare så fanns det ju 

en hel del organ där arbetsförmedlingen och arbetsgivarna och facken gemensamt gjorde såna 

här bedömningar och agerade. Arbetsgivarna valde ju att kliva ur de där parters gemensamma 

organ för ett antal år sedan, så de fungerar ju inte idag. Men då hade arbetsmarknadenspareter 

också en funktion i det här. Ett system som jag tycker är intressant är, jag nämnde Tyskland 

tidigare där har man ju något som man kallar för ”Das duale systeme”. Det är 

handelskammaren regionalt som är navet i det hjulet. De går alltså ut varje år och tillfrågar 

näringslivet i regionen om vilket rekryteringsbehov de kommer att ha i tre till fem år framåt. 

Och utifrån den bilden då, till exempel hur många journalister man ser att man kommer att 

behöva ha och anställa bland media i regionen, så anordnar då utbildningsväsendet så många 

utbildningsplatser. Och i det systemet så tar också företagen i regionen ett aktivt ansvar för 

utbildningen så att enda upp till civilingenjörer alltså så har man det systemet och handlar det 

om en ingenjör så kan ett större verkstadsföretag på orten ha en egen utbildningsinstitution 

med egen lärare och så. Så att man under hela utbildningen kontinuerligt får en del av den 

(utbildningen) i företaget. Och har man då inte missköts sig under utbildningstiden då har man 

ju ett ganska säkert jobb när man går ut utbildningen. Så där har dem en direkt 

kommunikation mellan näringsliv och utbildningsanordnare. 

O: Om någon hör av sig till er och hör sig för om vilken utbildning man bör gå om man vill 

bli journalist, har ni då några kriterier för vad som är en bra utbildning? 

U: Nej idag kan jag inte säga det. Där skulle vi kunna bli betydligt mycket bättre. Men nej jag 

kan ju tänka själv, skulle jag få den frågan då skulle jag ju säkert… I förstahand skulle jag ju 

vända mig till förtroendevalda vi har som jobbar som journalister i den regionen som frågan 

kommer ifrån. För de har nog en mycket bättre bild av det än vi har här centralt så att säga. 

Men annars är ju… en sak är ju, du frågade förut vem som har ansvaret för att ge en korrekt 

bild av möjligheterna att få jobb och så där, det är klart där skulle vi också… och det gör vi på 

vissa orter, så kan vi från Unionen gå ut, och vi blir inbjudna och vi ger vår bild och beskriver 

hur vi ser på situationen. Men att rekommendera några speciella utbildningar… Det brukar vi 

inte göra.  

(SLUT). 
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Transkribering av intervju med representant för TU 

O: Vad betyder utbildningen för journalistikens framtid? 

TU: Den betyder ännu mycket mer än tidigare, om man nu ställer det i någotslags helhets 

perspektiv… (Gör här ett inlägg för intervjuns premisser)… Din fråga då om vad utbildningen 

har för betydelse… Ja, alltså traditionellt kan man ju säga att… Jag har ju inte läst jätte 

mycket men jag har ju läst lite gran om historiken kring journalistikutbildningen, för det är väl 

den som du egentligen syftar specifikt på? 

O: Precis. 

TU: Så är det ju ett yrke som i grund och botten inte har krävt utbildning, egentligen, och 

framför allt inte akademiskutbildning. Och det finns ju ganska många som fortfarande 

kommer in i yrket utan att ha en akademisk utbildning. Och jag tror, om jag lyssnar på hur 

branschen resonerar, så tror jag nog att… Utbildning absolut, om den ska vara akademisk 

eller inte låter man nog lite gran gå från fall till fall. Många… Jag kanske ska stoppa där och 

se vilka frågor du kommer med, men definitivt har utbildning mycket viktigare roll än vad det 

hade för kanske trettio år sedan. Då var det mycket mer volontärer som kom in, det har man 

inte tid och råd med idag. Situationen på redaktionerna är mycket mycket mera ansträngd och 

förväntningarna är att du ska kunna komma in och jobba första dagen du kommer in på 

jobbet. 

O: Du var inne på det tidigare med akademiska studier eller andra studier, exempelvis 

folkhögskolestudier. 

TU: Jag skulle säga så här att den diskussion, och då har vi inte gjort någon 

enkätundersökning precis om det, som pågår i branschen just nu. Eller pågår och pågår, var 

väl överdrivet kanske, men när frågan kommer upp då för diskussion och jag lyssnar av så kan 

man säga så här att det finns ganska många tidningsredaktioner som har en ganska varierad 

inställning till det. Alltså någonstans tror jag lite gran att det är från fall till fall, beroende på 

vilken typ av journalist man söker, när man nu för ovanlighetens skull nyanställer. Om jag 

uppfattar det lite rätt så på många håll så uppskattar man lite folkhögskoleutbildningarna. 

Därför att där får man journalister som är tränade i hantverket, men som nödvändigtvis inte 

har den akademiska höjden och heller då komplexiteten när de ska belysa frågeställningar. 

För en del av det som skrivs i tidningarna kräver inte den höjden, och framför allt inte de 
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företag som vi representerar som är väldigt mycket lokala tidningar. Som skriver ganska 

mycket referat, skriver mycket händelsebaserade storys kan man säga ”Detta har hänt”, som 

inte har tid eller utrymme heller att, så att säga att komplicera innehållet i det man berättar alla 

gånger. Och det räcker till en viss nivå, beroende på vem man söker å andra sidan så säger 

man ju samtidigt då, när man för som sagt möjligheten att anställa, så… En del företag, eller 

samma företag som ibland anställer från folkhögskoler, att man beroende på befattning 

behöver också den här komplexiteten. Men min uppfattning är nog det att det som styr, om 

man säger anställningen, om man nu inte bara ser på synen på utbildningar utan styr 

anställningar också, är ganska slumpmässig. Alltså ofta kommer du ju in genom… inte genom 

att en tjänst blir utlyst utan att du får in en fot och så håller du dig kvar, eller så åker du ut och 

så kommer du in igen på olika typer av vik (vikariat) och såna saker. Jag kan inte riktigt säga 

hur det ser ut på lokalredaktioner men det är ju väldigt många journalister som jobbar på 

lokala tidningar. Ibland kan det vara så att till exempel (att) det kan vara svårt att få tag på 

akademiker på lokal nivå, alltså lokaljournalister som är utbildade därför att man kanske inte 

attraheras av de jobben. På andra ställen är det definitivt en ingång för de som vill börja jobba 

på tidningar eller medier att gå via lokaltidningarna efter som det är en bra skola för 

upplärning av… I den hantverkmässigadelen om man säger så. Men tillbaka till hur man ser 

på… Ja den är tudelad, man absolut vill ha utbildad arbets… personer som jobbar, men man 

kan inte alltid tror jag kunna tillfredsställa de förväntningarna som de har som kommer från 

högskolan. 

O: Vad betyder utbildningen för demokratin, om man ser det på en högre nivå? 

TU: Den är svår… Alltså utbildning generellt är ju helt avgörande för demokratin, och det 

tror jag alla är helt övertygade om. Men om det krävs akademisk utbildning för att kunna ta 

tillvara en högre nivå på demokratiaspekterna eller om det, så att säga inom citationstecken, 

att vi tror att en eftergymnasial icke akademisk utbildning faktiskt väl kan täcka det behovet. 

Det tror jag inte man har tänkt på, jag tror inte man drar gränsen på det sättet för det skulle ju 

på nått sätt innebära om man hade att alla måste ha akademisk utbildning för att kunna vara 

demokratiskt kompetenta individer, det vete sjutton om man måste. 

O: Men om man ser det just för yrket journalistik. 

TU: Jag har faktiskt svårt att svara på hur vida… Det är ju så att när man har en akademisk 

utbildning så har man kanske en större träning i att se och fundera kring demokratibegreppet 
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också i sin yrkesroll, men det behöver inte vara så. Det beror på, vad menar vi med 

akademiker då? Ja hur högt upp ska man då ha gått i sin utbildning. Ska det vara på c-nivå 

eller d-nivå, alltså ska man vara docent eller ska man ha en, vad det nu heter för någonting, 

efter c-nivån ska man ha ytterligare, är det 180 eller 240… Alltså, nej jag har svårt att se hur 

branschen skulle se på… Generellt är det ju så att högre utbildning tenderar ju att skapa en 

högre kompetens och inställning till demokratifrågor också, generellt sett, det tror jag. Men 

jag har svårt att se att det skulle direkt vara avgörande för just journalistyrket., så där bara. 

Betydelse Ja, men inte alls avgörande. 

O: Hur ser du på dagens möjligheter att utbilda sig till journalist? 

TU: Ja de är ju goda (skrattar), det finns ju jätte mycket utbildningar. Jag kan inte avgöra 

kvalitén på dem, det har inte jag någon uppfattning om. Men att det finns goda möjligheter att 

utbilda sig till journalist det är ju helt klart. Det kanske till och med finns för mycket 

utbildning. Jag tror inte att det är nyttigt för någon egentligen att det utbildas journalister på 

en… frågan är vad som är en journalist, alltså vi kan ju ibland ifrågasätta, det finns ju till 

exempel, för att du kommer från JMK så kan jag ju säga det att det är ju inte en skola som i 

grund och botten många egentligen från vår bransch känner att DÄR rekryterar vi våra 

journalister. För vi vet inte riktigt vad de kan som kommer från JMK, ärligt talat. Det är bara 

en generell uppfattning, jag har absolut inte gjort någon undersökning eller studie men det är 

vad man säger till mig när jag frågar. När man rekryterar till företagen så skaffar man sig 

ganska mycket kunskap och skolan generellt också. Och JA det finns väldigt gott om 

journalistutbildningar, så det är ju inte så att man behöver springamed ljus och lykta när man 

ska leta efter någon att anställa. 

O: Vad spelar utbildningen för roll för arbetsmarknaden? 

TU: Journalistutbildningen? Det är just det när vi säger journalistutbildningen, den finns ju i 

massa olika… Jag vet faktisk inte. Det är klart att den spelar en jätte stor roll, vi lever i vad vi 

kallar för ett informationssamhälle, så jag utgår ifrån att dem väldigt många av dem som går 

den utbildningen inte jobbar som traditionellt arbetande journalister. Utan också finns inom 

andra informationsyrket till exempel… Alltså det handlar ju någonstans om att… Bort sett 

från det traditionella som vi säger journalistyrket som i grund och botten kanske handlar om 

att förstå omvärlden och förklara den eller skapa debatt, eller bevaka den för medborgarnas 

räkning. Så finns ju också det hela breda uppdraget att jobba med informationsfrågor, alltså på 
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någons uppdrag. Det gör någon som jobbar på en tidning eller en TV-redaktion också, jobbar 

på någons uppdrag, men det är en viss skillnad att jobba på den fria journalistikens uppdrag, 

om vi kallar det för det, och den uppdragsorienterande informationens uppdrag. Du skulle ju 

intervjua DIK till exempel det är ju informations… SJF de organiserar ju journalister om man 

säger det traditionellt fria journalistyrket då. 

O: Hur antalet utbildningsplatser påverkar arbetsmarknaden? 

TU: Ja, det gör det ju, det gör det säkert. Delvis lönesättningen, skulle jag säga. Det är bara 

vad jag tror men jag vet inte. Men om det finns väldigt många, om jag är helt rå och krass, så 

finns det väldigt många att ösa ur, så ger ju det en möjlighet för företagarna att också… att 

vara mer… Man behöver inte konkurrera om kompetensen, den finns ganska gott om, det 

finns många journalister. Så det gör ju naturligtvis en del åt det, och lönesättningen påverkas 

säkert av det också att det finns många att tillgå. Det är generellt sett svårt att komma in på 

journalistutbildningen vilket gör att man kan utgå ifrån att det är högpresterande människor 

som går på journalistutbildningen, som är duktiga. Alltså de allra flesta är jävligt duktiga, så 

då har man ju väldigt gott om duktiga människor. Frågan kanske mera är vad man gör av dem 

(skratt), när de väl kommer i anställning. Sen kan ju inte vi, vi representerar tidnings… eller 

medieföretag sådär på bred front. Och som jag sa, vi är nog snarare i den situationen att man 

jäkligt om man kan anställa någon som är ung, ny, eller framför allt ny, utbildad, som har ett 

annat perspektiv på saker och ting. Men den situationen är inte särskilt vanlig som det ser ut 

nu. Så får man en möjlighet att göra det så tror jag man kanske ställer stora förhoppningar till 

de personerna också, både efter som de förväntar sig att de är ganska högpresterande och 

duktiga på många sätt. Journalistyrket är ju ett högstatusyrke idag på ett sätt som det inte var 

för 30 år sedan. Sen får man ju ta mycket skit som journalist också men det har ju definitivt en 

högre status idag än vad det hade för 30år sedan. Och kanske beroende på att de allra flesta 

som anställs idag ändå har högskoleutbildning och det generellt alltid ger högre status. 

O: Med det i åtanke. Utbildningsmöjligheterna, är det bra som det är eller är det en 

åtstramning, eller en utökning som hade varit positivt? 

TU: Jag kan inte riktigt bedöma det, men med tanke på att vi vet att många går ut i 

arbetslöshet… Det är ju inte bra för någon, det är inte bra för de enskillda och riktigt så tror 

jag inte man… Alltså när jag säger syniskt att ja då blir ju konkurrensen om de som ska få 

anställning osv det är ju bra för företagen, jag tror faktiskt inte riktigt på det samtidigt så 
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måste vi som representerar medier som finns i hela landet se att det är bra om det finns 

utbildningar som är hyffsat spridda i hela riket efter som jag då företräder lokaltidningarna i 

väldigt hög utsträckning. Så att inte bara journalistutbildningarna ligger på de här stora 

universitetsorterna för det blir en trögrörlighet, har man en gång kommit till storstan så flyttar 

man inte där ifrån (skrattar). Och det är ju klart att vi vill ha tillgång till de som är 

högutbildade utan att nödvändigtvis gått på JMK eller JMG, därför att de inte vill flytta till 

Karlskoga. 

O: Hur ser du på vidareutbildning av journalister?  

TU: Som sagt det är så himla sällan som vi får anställa någon nyexaminerad (skrattar), eller 

himla sällan, men alltså det är inte så vanligt att man gör det på ett strukturerat sätt utan, som 

jag uppfattat det, det är väldigt ad hoc (tillsatt för ett särskilt ändamål) sådär. Det gör att man 

inte, medieföretagen kanske inte har en utvecklad strategi för kompetensförsörjningen på sina 

företag. Så att vidareutbildning kommer med all sannorlikhet att vara helt nödvändig om 

medieföretagen, efter den här rationaliseringen som man är inne i nu, efter denna eklut som 

man går igenom nu, så tror jag att det kommer att vara helt nödvändigt att på ett eller annat 

sätt hitta vidareutbildning. Jag är dock osäker på om det kommer att ske via högskolan utan 

det kommer man nog att göra på andra sätt inom företagen, det som skiljer de här 

medieföretagen som är medlem hos oss nu emot för femtonårs sedan det är ju att de ingår i 

större koncerner idag. Vilket gör att koncernerna har en möjlighet att vidareutbilda i kluster. 

Och det är framför allt inom teknik och plattformar. Om man säger att de under fyrtio stor 

grad har högskoleutbildning idag, kanske femtio också, så är det ju inte den förmågan att vare 

sig skriva eller förhålla sig till omvärlden utan det är förmågan att använda sig av de tekniska 

utvecklingsapplikationerna som finns och att använda dem i sitt yrke som man måste 

vidareutbilda sig i då. 

O: Hur ser du på att alla som skriver kan kalla sig för journalist? 

TU: Jag tycker att i såna fall så måste man nog koppla… Alltså det är väl inte så bra för 

någon att vem som helst kan… Jag säger att jag är journalist för att jag skriver i mitt egna lilla 

fanzine hemma på kammaren om rosor eller något, det är väl knappast bra. Sen vill jag nog 

inte, och inte vår bransch skulle vilja dra det till att man måste ha en viss högskoleutbildning 

utan det finns fortfarande de som tar sig fram i det här yrket på en sagolik förmåga att 

formulera sig, så är det ju, och oavsett vilken utbildning de har. Och sen finns det ju många 
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som slår sig in i journalistyrket utan att ha en formel utbildning, men som kanske har en 

akademisk utbildning. Inom vissa områden, ta tillexempel om du ska bli journalist som ska 

titta på vad som händer in om forskning och utvekling, eller om du ska skriva om ekonomi på 

en kvalificerad nivå, så är det inte så himla lätt att få tag på journalister som kan det idag. 

Därför de har fel bakgrund, de har inte en ekonomiutbildning, eller de har inte en 

forskarutbildning eller naturvetenskaplig utbildning. Däremot går det att få tag i hyffsat 

duktiga skribenter inom det området som är naturvetare eller ekonomer och som går den 

vägen in i yrket. Och att inte säga de är journalister, det vore ju lite konstigt. När de har jobbat 

som det under ett tag. Skulle man räkna då att man har fyra eller fem års forskarutbildning 

från tekniska och sen så inser du att det här var inte rätta grejen för mig och så går du ett år på 

poppius, det är ju också en ganska bra skola (skrattar) för att kanske jobba med journalistik 

och förmedla information. Nyheter och även bevaka och analysera ett område som kanske är 

naturvetenskap. 

O: Finns det någon demokratiskaspekt? Att inte sätta licens på de som skriver utan att alla 

får kalla sig för journalister? 

TU: Det är väl demokratiskt att alla får kalla sig vad de vill (skrattar) jag vet inte det är 

oerhört svårt. När är man statsvetare då? Det finns ett visst antal yrken med legitimation, och 

det finns säkert dem som skulle vilja, jag menar läraryrket ska ha legitimation och det kräver 

ett visst antal ingångar och sådär. Men utifrån vårt, branschens perspektiv så tror jag inte, och 

det är nog min egen uppfattning också, att jag tror just journalistyrket har så många ingångar 

så det är svårt att… vem skulle ha rätten att skriva ut den legitimationen då? Kan man bli 

journalist när man är 45 och har lång erfarenhet att jobba med något specialistområde. Du är 

skit duktig på att skriva om… eller som handlar om såna här a stora traktorer, det finns fyra 

såna tidningar i Sverige som skriver om jätte traktorer och såna maskiner som arbetar eller 

vad dom heter för någonting, Albinsson och Sjöberg tror jag det är som ger ut dom där. Jag 

menar, är de journalister de som jobbar på den tidningen? Ja, det kanske de är fast i grund och 

botten de säkert är tekniker eller bara jävligt intresserade av stora maskiner. För det är ju en 

skala va, det är ungefär vad skulle då vara journalist skulle de bara var de som jobbar med 

grävande journalistik eller på vilken skala? Eller kan du skriva om mode i Femina till 

exempel, om du inte… Nä jag har svårt att riktigt förstå hur man skulle klassificera. Däremot 

så finns det ju… Du får ju en utbildning i journalistik med något forma av, inte vet jag vad ni 

får, diplom eller poäng längst ner på pappret, men man är ju inte… Jag är ju Socionom, men 
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jag vet inte riktigt vad det betyder, det är inget som jag går omkring och använder mig av, 

presenterar mig ”god dag jag är Socionom” liksom, 30 år efteråt eller 25 år eller vad det är. 

 

(SLUT) 
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Transkribering av intervju med representant på DIK 

O: Vad betyder utbildning för journalistikens framtid? 

DIK: Utbildning för journalistikens framtid? Dik alltså, jag tar lite större kanske, alltså DIK 

vi tror ju på utbildning i stort, vi tror ju att utbildning är jätte viktigt och att utbildning lönar 

sig. Det är en viktig liksom grundbult för oss, även om vi har många grupper som… Alltså 

lönar sig kan man ju se ur många olika perspektiv, att det ska löna sig ekonomiskt men det ska 

också löna sig för individen med tanke på ett intressant och utvecklande jobb, och löna sig för 

samhället för att vi får en friskare och mindre brottsbenägen befolkning. Det finns ju väldigt 

många sätt att tolka det där men det är väl våran grundinställning att utbildning ska löna sig 

och lönar sig. Sen för journalister så ser vi utbildning som, som du skrevi i ditt mail också det 

här med demokratiuppdraget, alltså utbildning är ju också ett sätt att öka kunskapen, det 

kritiska tänkandet, få bättre förståelse för demokratiska principer och det är ju jätte viktigt just 

med tanke på journalister och journalistiken att den faktiskt bidrar till det offentliga samtalet, 

att höja… att höja, att lägga som ett kritiskt filter, ibland, på det offentliga samtalet, att lyfta 

vissa frågor. Hjälpa till att sålla. 

O: Om man jämför akademiska studier med andra studier för journalister, vad är dina tankar 

om det? 

DIK: Jag vet inte riktigt om DIK har så mycket tankar på vad skillnaden är, om man tänker 

mer till de signaler som vi får från journalister eller medlemmar det är ju mer att det viktiga, i 

alla fall när du är ute på arbetsmarknaden, är egentligen inte vad du har för utbildning, det 

viktiga är vilka jobb du har haft. Så att det verkar som, ur liksom ett arbetsgivarperspektiv 

kanske inte alltid att utbildningen spelar så stor roll, att det kanske inte är så viktigt med de 

akademiska studierna. Utan det viktiga är vilka jobb har du haft, att du liksom har gjort dina 

hundår så att säga. Att man har liksom meriterat sig, men att meriterna kanske inte alltid är 

akademiska studier. Sen kan man ju tycka om det, men det är väl som en signal om att det är 

så det funkar. Det har säkert journalistförbundet mycket mer… alltså mer på fötterna, mer 

information om också men… Så att vi har väl inte så mycket… För oss är det egentligen, 

högre studier eller akademiska studier är väl viktiga för att det förbättrar det kritiska 

tänkandet. Den teoretiska skolan medan folkhögskolan mer är den praktiska, om man 
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generalliserar och hård drar det, och för en journalist kan det vara viktigt med båda. Båda 

utbildningarna är viktiga, vi har liksom egentligen ingen åsikt där. 

O: Men du var lite inne på det tidigare med demokrati aspekten. 

DIK: Jamen precis, det är ju en viktig aspekt och det är ju i många… det är ju egentligen för 

alla våra utbildningar, eller våra grupper, alltså utbildning ur ett demokratiskt aspekt. 

O: Hur ser du på dagens möjligheter att utbilda sig till journalist? 

… 

O: Till exempel antalet utbildningsplatser. 

DIK: Det har vi egentligen ingen… om det är för många eller för få? Eller något sånt där, vi 

har inga egentligen, inga åsikter om. Faktiskt. 

Sen är det väldigt tuff arbetsmarknad att gå ut på , särskilt nu, men samtidigt är utbildning… 

Alltså utbildning med hög kvalitet kan man förhoppningsvis använda på många olika sätt, 

alltså antingen om man utbildar sig inom journalism kan man komma in och jobba som 

informatör eller kommunikatör så att… Det är ju vanskligt tycker vi att bara för att man är 

utbildad som journalist så är det per definition som journalist man ska arbeta som. Att vi 

försöker se utbildningen ur ett bredare perspektiv, vi har medlemmar som läser 

bilioteksinformationsvetenskap till exempel, det är ju inte självklart att de blir biliotekarier de 

kan ju jobba med information och databaskompetens och informationshantering på många 

olika sätt inom det privata näringslivet och företag och sådant. Så att så länge utbildningen är 

bred och har en hög kvalitet så behöver det inte vara… alltså kan man ofta hamna på flera 

olika ställen. Så därför är det också svårt att säga någonting om det är för många eller för få, 

tycker vi. 

O: Så ni ser det så, ur arbetsmarknadssynpunkt, att man kan gå mellan gränserna (yrkena), 

så platserna har inte så stor betydelse, antalen? 

DIK: Alltså det är ju klart om precis alla utbildade sig till journalister, då skulle man sakna 

läkare till exempel. Det skulle ju inte funka men det finns ju nått… Det är ju väldigt vanskligt 

att säga vila som verkligen behövs, för då måste vi veta precis hur arbetsmarknaden ska 

utveckla sig och vilka tjänster vi behöver framöver. Det kan man inte göra, vi har ju ingen 
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aning om vilka kompetenser vi kommer behöva om fem år, så då är det svårt att säga hur 

många som ska utbildas. Signaler vi får från arbetsgivarhåll är att de söker folk som kan 

skriva, och då är frågan… Journalister lär ju sig att använda det skrivna ordet och då kanske 

det också finns plats för journalister, jag menar även andra grupper… alltså på fler platser än 

vad man tänker sig. Det beror på hur man ser på utbildningen, om man ser utbildning som per 

definition yrkesutbildning eller om man ser det som att man skaffar sig en kunskapsbas, och 

sen kan man ta olika vägar. Sen är det klart att vissa vägar är mer självklara, för många av 

våra grupper inom humaniora och samhällsvetenskap så finns det ju inte ETT yrke som är det 

rätta. Vilket är en svårhet och en utmaning, och skapar en stor osäkerhet också för många 

studenter när man liksom närmar sig examen och man vet inte vad är det jag blir egentligen. 

Det är lättare om man läser till sjuksköterska, eller läkare för då vet man vad man blir, men 

läser man historia, ja vad blir jag för något? Och så är svaret, ja du kan bli allt möjligt, men 

det blir man ju inget tryggare av, det blir man ju bara stressad av, samtidigt som det också är 

fantastiskt att jag kan bestämma själv hur jag kan använda min kompetens. Jag kanske kan 

läsa en extrakurs så har jag en jätte spännande kombination, men jag måste själv förstå det 

och kunna argumentera för att jag har det för att en arbetsgivare ska tycka att jag är rätt person 

att anställa. Det lägger ju mer ansvar på studenten, egentligen, at kunna marknadsföra sin 

egen kompetens. 

O: Hur ser du på vidareutbildning av journalister? 

DIK: Vidareutbildning, alltså vi tror ju på kompetenshöjning över huvudtaget. Det är ju alltid 

viktigt att återvända och fräscha upp sina kompetenser, sen vet inte jag exakt vilken typ av 

vidareutbildning som finns i dag om det finns några specifika grejer (informerar om fojo) 

Alltså det är ju viktigt att gå tillbaka och fräscha upp sina kunskaper, alltså inom sitt fält. Det 

kan ju ske på många olika sätt, ett sätt kan ju vara att hålla sig uppdaterad med branschmedia 

eller att man faktiskt alltid håller sig a jour med vad det är som händer. För våra logopeder, 

som ju är medlemmar i DIK, så blir ju vidareutbildning eller fortbildning jätteviktigt att veta 

vad är forsknings framkanten, för det är ett medicinskt yrke också. Så där blir ju 

vidareutbildningen väldigt konkret så att: vilka är de nya rönen? Hur ska vi behandla våra 

patienter? Där blir det ju väldigt konkret, medan det är klart det är ju lika viktigt för andra 

grupper också, hur använder man nya hjälpmedel? Eller nya program? Det behöver ju inte 

alltid vara en kurs på högskolan men det kan ju vara, vad får jag förvidareutbildning på mitt 

jobb, eller fortbildning kompetensbildning i mitt jobb, att lära mig nya… om man måste börja 
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skriva mer för webben för att vanliga tidningar kanske inte riktigt är där man skriver längre, 

utan nu måste jag kunna skriva för webb. Hur hanterar jag den utmaningen då? Lär jag mig 

skriva för webb, hur gör jag det? Det vet inte jag om det finns några kurser i men det är ju 

också ett sätt… att där måste man ju också både som sig själv och arbetsgivare hjälpa till 

kanske att kompetens höja så att man kan ta sig vidare till den nya fält som förhoppningsvis 

växer, om man märker att det är andra fält som krymper. Så att man fortfarande är aktuell. 

O: Vi var inne på det tidigare med öppna yrkesgränser, motsatsen till det är legitimering. 

Hur ser du på att alla får kalla sig för journalist? 

DIK: Alltså generellt sätt så är väl vi inte jätte för licens, att man begränsar yrken, det beror 

ju på alltså… logopeder som är vår… det är ju legitimationsyrke, det är ett behandlande yrke, 

och det är ju av säkerhets för patienten. Det är ju viktigt att inte vem som helst ger en viss 

behandling, för man kan ju bli fysiskt skadad så där. Eller få felaktig behandling och det kan 

bli värre. Det finns ju en problematik idag när man säger att alla är journalister, alla som har 

en blogg eller twittrar är journalist och det är ju inte sant, då devalverar man ju journalistikens 

värde faktiskt. Då säger man ju att vem som helst… det är ju klart att titel är ju inte skyddad 

så vem som helst KAN ju vara journalist även om vi inte tycker att det är en journalist i 

ordets, liksom, rätta bemärkelse. Men för den skull tror jag inte… vi skulle nog inte jobba för 

att det skulle bli en skyddad titel, eller liksom att man skulle behöva ha en licens eller att det 

skulle vara ett licenserat yrke på något vis. 

O: Skulle man kunna se några fördelar arbetsmarknadsmässigt eller tror du att det är tvärt 

om? 

DIK: Alltså ja… Man kan… Jag tror inte man vinner så mycket fördelar på det egentligen. 

Jag tror att det… vad ska man säga, det är ju… Jag tror att många yrken… alltså det finns ju, 

det är ju klart ut… Nu ska jag se så att jag inte motsäger mig själv (skrattar) men vi tror ju på 

att utbildning lönar sig, utbildning är viktigt. Samtidigt så kan man ta parallellen med 

lärarlegitimationer som har införts, nu kanske detta blir mina egna… det här har inte DIK 

några åsikter om vad jag vet men det här blir mina åsikter. Att det blir ju inte per definition 

en… Alltså det är risk för att man stänger dörren för personer som skulle vara väldigt bra 

lärare, genom en legitimation, som kanske inte har hela utbildningen men som skulle kunna 

läsa till några kurser i pedagogik och sen skulle kunna vara väldigt bra lärare. Och där finns 
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det ju exempel som yrkesutbildningen eller yrkeslärare som det är stor brist på, där man skulle 

kunna plocka in folk från näringslivet som skulle kunna vara väldigt bra lärare. Alltså att man 

kan få ett väldigt bra tillskott till kåren, också då lärare som eleverna känner att här är faktiskt 

någon som har relevant kunskap, alltså att det kan tillföra någonting i… både i själva 

lärosituationen för eleverna men jag tror säker också för det arbetslaget, för att det kommer in 

ny imput. Ny… ”så här funkar det idag”, det tror jag kan vara bra. Jag tror säkert det kan 

finnas såna effekter inom journalistkåren också, att man… jag tror särskilt i ett yrke som är 

mycket med journalister, där man har som uppgift att beskriva verkligheten. Att man då kan ta 

in flera verkligheter, så att säga. Om alla, ja det behöver inte vara så här, men om alla är 

utbildade på precis samma sätt så finns det en risk att man missar viktiga aspekter, och kanske 

inte ser allting för att alla har lärt sig att tänka ganska lika. Och har man då folk från olika 

bakgrunder med olika utbildningsbakgrund så tror jag också att chansen att man får en bättre 

bevakning tror jag faktiskt kan öka. Sen inte för att säga att det inte är bra att läsa 

journalistutbildning, det är inte det jag menar men jag tror att det kan vara bra att man har 

olika kompetenser, olika bakgrunder, och särskilt när man tänker om man ska vara 

medicinjournalist, eller någonting, där det krävs väldigt mycket sak kompetens så kanske det 

faktiskt är sak kompetensen som är viktigare än att man har en journalistutbildning. Att då 

kanske man har bra kompetense, man kanske har jobbat som sjuksköterska då kan man ta 

hand om och förstå medicinskarapporter och medicinskaforskningsrön. Och sen kanske man 

har läst skrivkurser eller någon journalistikkurs, eller har bra näsa för det, och då blir en bättre 

reporter. Jag tror inte man ska… det behöver inte vara så, men jag tror att det finns vissa 

poänger i det. 

O: I organisationsarbetet, kan det inte bli svårt om det är en så öppen marknad för yrket? 

DIK: Jo, absolut det kan det ju bli, och särskilt kanske för oss, för Saco förbunden ska jag 

säga. Saco förbundet organiserar utifrån utbildning, vi organiserar ifrån utbildning. Många 

TCO förbund organiserar efter arbetsplats, de har ju vissa som också organiserar utifrån 

utbildning, men generellt ut ifrån arbetsplats ja då är det enklare. Jobbar du på en tidning, ja 

men då kan man vara med i tidningsförbundet, nu finns inte det men… Så det är klart att det 

försvårar ju men det finns något som heter dispanns (skrattar) då har man jobbat inom 

branschen tillräckligt länge så att man kan säga att du är faktiskt journalist, du är inte utbildad 

journalist men du har jobbat inom det så länge så vi anser dig vara etablerad, så därför får du 

vara med ändå. Den liksom köksvägen finns ju (skrattar) alltid, eller den vägen finns ju också. 
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Men det är klart att det är en svårighet om man… Men det beror ju på vad man har för… hur 

man organiserar. Det behöver inte vara ett problem. 

O: Så fördelarna överväger nackdealarna när det är öppet? 

DIK: Alltså ja, om man tar det från ett DIK perspektiv så vi rekryterar ju ifrån vilken 

utbildning du har och var du jobbar, så A: är du utbildad inom bilioteksinformationsvetenskap 

så är du ju välkommen, då får man vara med. Eller om man har läst något ämne inom 

humaniora eller… så är man ju välkommen in. Sen så har du läst till civilingenjör eller någon 

annan utbildning, ekonom, det är ju inte självklart att det passar här men det kan vara att du 

utbildat dig till ekonom men sen har du jobbat väldigt länge som kommunikatör, så att du 

känner ”nej det är nog ändå DIK jag vill vara med i”, så kanske vi kan öppna upp då så att den 

personen får komma in men det är ju egentligen en fråga för medlemsregistret (skrattar). 

Liksom att de gör den bedömningen, är det här rätt person. 

O: Men det är ändå nivån på utbildningen som räknas in. 

DIK: Ja det ska jag säga, vi har ju också medlemmar som inte har en akademisk utbildning. 

Många av dem har kanske varit med världigt väldigt länge och kom in innan man stramade 

upp reglerna, sen är det ju vissa som inte kanske har en akademisk utbildning men som har 

jobbat väldigt länge inom yrket så att de är, om man validerar deras kunskap så skulle det vara 

motsvarande, fast det är inte lika många och det blir ju färre. Men vi är ju ett 

akademikerförbund, så det är ju någonting man kanske… eller som jag tycker är viktigt i alla 

fall, för att ska man företräda en grupp så kan man ju inte plocka in vem som helst, om du 

förstår vad jag menar. Så då får man ju bestämma är det yrket eller är det utbildningen och 

ibland kan det där ju flyta ihop lite grann. 

O: Men mestadels så är det utbildningen då. 

DIK: Ja för oss så är det mestadels utbildningen som vi går på, och det är ju den 

organisationsprincip som är inom Saco egentligen, medan om tar TCO med Unionen då är det 

ju inom privatsektor egentligen och då är det ju var du jobbar och inte vilken utbildning du 

har, inom journalistförbundet så ska du ju vara journalist så då blir det kanske mer som en 

sammanblandning skulle jag tro, jag kan inte deras liksom men jag skulle gissa att det skulle 
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bli en mer blandad variant där. Eller om du tar teaterförbundet då ska du ju vara verksam och 

ha läst på danshögskolan eller teaterhögskolan, alltså det är ju en liten mer blandat. 

O: Vi var inne på det tidigare med journalistik och demokratiaspekten, kan man säga hur hög 

utbildning man ska ha för att kunna axla den? 

DIK: Alltså det är ju jättesvårt att svara på, tycker jag, alltså det beror ju på… det kanske 

beror på vad man skriver om vilka ämnen som man skriver om. Ska du skriva om… om man 

ser till forskning, ibland kan det var fördel att ha en forskarutbildning och ibland kan det vara 

att inte ha det därför att det är lättare att plocka fram det som… alltså det kanske är lättare att 

förenkla om man inte förstår alla, exakt alla, detaljer för då kanske det är lättare att inte ta 

hänsyn till dem. Men förstår man hur viktiga de är så kanske… jag vet inte men… Jag tror det 

är jättesvårt att säga hur hög, men sen så tror jag att, som vi var inne på från början att 

journalistikens roll att förenkla… nä men den samhälleliga rollen som journalistiken ändå 

fyller, kanske för att höja nivån på det offentliga samtalet, så är det klart att då krävs väl det 

att man har… att man förmår att göra just det, ställa kritiska frågor, att lyfta nya perspektiv… 

kanske just att ställa kritiska frågor och förstå, att se olika vinklar. Och det är ju ofta vad 

högskolestudier, i alla fall samhälleliga och humaniora studier gör, att man blir bra på att 

belysa problem på olika sätt, att samla in information, att värdera information, söka rätt på 

information. Och det är klart att det är jätteviktiga kompetenser. 

 

(SLUT) 


