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Uppsatsens utgångspunkt är att journalisten lär sig yrket, snarare än föds med en journalistisk 

begåvning. I uppsatsen undersöks hur detta lärande kan gå till. Syftet är att undersöka hur man 

blir journalist genom att gå en journalistutbildning, vad det är man blir och vad det innebär. 

Fem journaliststuderande har intervjuats. Intervjumaterialet har sedan analyserats med hjälp 

av begreppen fält, habitus och kapital, lånade från Pierre Bourdieus teori, samt utifrån 

professionssociologiska perspektiv. Analysen visar på hur journalistiken kan ses som 

reglerade sätt att arbeta och tänka, vilka fältets nykomlingar måste lära sig att behärska och 

acceptera för att kunna verka som journalister. De studenter som har svårt att anamma arbetets 

principer har också svårt att känna sig hemma på fältet. Att tillgången på journalister är större 

än efterfrågan har bidragit till ett ökat anpassningstvång och medfört att en genomgången 

journalistutbildning i praktiken har blivit ett krav. 
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Inledning 
   - Det bör vara en ung, journalistiskt begåvad person som på det sättet kan komma in i yrket, sa Berger. Så långt 
som till att avgöra om just ni är lämplig kan vi inte komma med ett samtal, det får vi se sen. En journalist måste 
ha språksinne, ha lätt för att skriva, ha en bred och omfattande allmänbildning. Men han måste också på något 
sätt vara född till journalist. Det är så småningom rutinen kommer. Och ändå är det inte allt. Han måste vara 
praktiskt begåvad och framför allt annat förstå att en tidning ska vara en sund ekonomisk affär, att den måste gå 
ihop. För min del anser jag att ingenting är värdefullare för en nybörjare än att få börja just i en liten tidning, där 
han kan få lära sig allt inom tidningens område. Det sträcker sig från själva journalistiken till det ekonomiska. 
Han får där framförallt lära sig att en tidning måste stå på egna ben.1 
 
Det visar sig att Ivar Lo-Johanssons alter ego i romanen Journalisten inte är den journalistiskt 

begåvade person som redaktör Berger talar om. Han förstår inte vad yrket innebär, han är inte 

född till journalist. 

   Idag föds man inte till journalist, det är något man blir. Bilden av journalistiken har 

avromantiserats, arbetet beskrivs ofta som ”industriproduktion” och massmedierna som 

”fabriker”: 
 
Journalisten lär sig yrket. Han eller hon socialiseras in i det, som det så vackert heter, det vill säga han och hon 
tränas att upptäcka mönstren, tränas att hantera villkoren i fabriken, tränas att bli en journalist som accepteras av 
arbetsplatsen. Just här ligger en del av ’hemligheten’ med journalistiken och varför journalistiken blir som den 
blir.2 
 
Jag kommer i denna uppsats att undersöka hur journalisten lär sig yrket, hur socialisationen 

går till, och vad det är man blir när man blir journalist. Detta hade jag tänkt göra genom att 

intervjua studenter som läser på journalistutbildningar, dvs yrkesutbildningar som förbereder 

för det journalistiska arbetet. Även om inte alla som vill bli journalister går vägen över en 

yrkesutbildning, så föreställer jag mig att studenterna, med sin position halvvägs inne på det 

journalistiska fältet, har många erfarenheter och synpunkter som kan vara av värde om man 

vill ta reda på hur journalister fungerar, varför de gör som de gör och varför de blir som de 

blir. 

   Trots att journalistyrket har gamla anor, kanske med rötter hos 1600- och 1700-talens 

publicister eller i varje fall i 1800-talets masspridda press, så inrättades journalistutbildningar 

i statlig regi först på 1960-talet i Sverige.3 Det har skrivits enorma mängder om massmedier, 

journalistik och journalister, men nästan ingenting om journalistutbildning. Rektorn för 

Journalisthögskolan i Stockholm, Lars Furhoff, skrev på 1970-talet en programförklaring för 

skolans utbildning, Makten över massmedierna (1974), den tidigare läraren vid 

Journalisthögskolan, Bengt Nerman, har sammanfattat sina intryck av utbildningen i boken 

                                                           
1 Ivar Lo-Johansson, Journalisten, Stockholm 1956, s. 15f. 
2 Lars J. Hultén, Journalistikens villkor: Om plikten att informera och lusten att berätta, Stockholm 1993, s. 15. 
3 Sverker Jonsson, ”Tv förändrar världen (1958-1975)”, i Den svenska pressens historia: del IV, Bland andra 
massmedier (efter 1945), Karl Erik Gustafsson & Per Rydén (red.), Stockholm 2002, s. 244. 
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Om erfarenheten (1982), och en tidigare elev på skolan, Ewa Carlsson, har berättat om sina 

erfarenheter i uppsatsen ”I journalistfabriken” (i Massmedia som informationshinder, Åke 

Olsson (red.), 1989). Utöver detta har ett par utredningar publicerats, av vilka jag har använt 

mig av den senaste, Journalistutbildningarna i högskolan: En utvärdering (2000). Kanske har 

ytterligare något skrivits, men detta är i varje fall vad jag har funnit. 

   Jag har redan undersökt journalistik och massmedier i en tidigare uppsats, Journalismen: En 

diskursanalys av tre läroböcker i nyhetsjournalistik (2002). Här följer jag upp en del aspekter 

som kom fram i den förra uppsatsen, men denna undersökning utgör ingen direkt fortsättning 

– både det empiriska materialet och analysmetoder skiljer sig åt. 

   I analysen av intervjumaterialet använder jag mig av främst Pierre Bourdieus teorier och 

begrepp. Hans bok Om televisionen (2000) utgör en inspirationskälla, men bara en av flera. 

Boken berör främst franska förhållanden och inte alls utbildningen av journalister, men den 

visar ändå att begreppen fält, habitus och kapital är användbara vid en analys av 

journalistiken. 

 

Syfte 

Hur blir man journalist genom att gå en journalistutbildning, vad är det man blir och vad 

innebär det att bli och vara journalist? Syftet är att undersöka hur studenterna upplever detta, 

samt att belysa deras erfarenheter genom att analysera dem ur teoretiska perspektiv. Här 

använder jag mig främst av Pierre Bourdieus teorier, men också av teorier hämtade från 

professionssociologi. 

 

Metod 
Mitt syfte har alltså varit att försöka förstå hur studenter som utbildar sig till journalister 

uppfattar sin situation och sin framtida yrkesroll. Jag ville veta hur de tänkte och resonerade 

kring det journalistiska arbetet. Valet av metod var därför självklart – jag menar att intervjuer 

är den bästa metoden om man vill greppa människors föreställningsvärld. Jag kommer här att 

redogöra för hur jag har arbetat och vilka frågor jag har ställts inför. Jag börjar med min egen 

förförståelse. 
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Min egen förförståelse 
”Utgångspunkten är de fördomar och den för-förståelse som man som forskare har. För-förståelsen är den 
uppfattning som man har om en företeelse och som man fått genom exempelvis egna erfarenheter, utbildningar 
eller annat vetenskapligt arbete.”4 
 
Kunskap om ämnesområdet framstår i litteraturen om intervjumetoden som både en 

förutsättning för att man ska kunna ställa bra frågor, och som fördomar vilka kan hota 

öppenheten inför nya perspektiv. Som tidigare nämnts har jag redan skrivit en uppsats på 

temat journalistik och har således vissa uppfattningar om hur journalistik fungerar. Detta är ett 

bagage som jag ofrånkomligen bär med mig och som naturligtvis har påverkat arbetet med 

denna undersökning. Jag har ändå försökt att sätta en parantes kring mina tidigare erfarenheter 

under arbetet med intervjuerna och strävat efter att ställa öppna frågor som inte bara bekräftar 

min förförståelse. Jag har försökt att gå in i rollen som ”engagerad men något naiv och 

ovetande forskare”.5 Och jag kände mig verkligen som ovetande. Även om jag hade 

föreställningar om journalistik och journalister redan tidigare, så hade jag ingen aning om hur 

journaliststudenter tänker och vilka drivkrafter de har – det var ju därför jag ville intervjua 

dem. Jag hoppas och tror att mina tidigare erfarenheter från området har gjort att jag har 

kunnat ställa frågor som har lockat fram deras föreställningar och uppfattningar. 

 

Intervjufrågor 

Utifrån den allmänna frågeställningen om studenternas upplevelser och tankar kring 

journalistrollen formulerade jag frågor i en intervjuguide (som jag bifogar som bilaga). 

Frågorna delades in under tre rubriker, ”Ålder och bakgrund”, ”Om utbildningen” och ”Om 

yrket”. Eftersom jag ville fånga en skapelseprocess, hur man ”blir” journalist, var frågorna 

grupperade längs en tidsaxel – jag ville veta vad studenterna hade gjort tidigare, vad de gör 

nu, och vad de ville göra i framtiden. Frågorna berör både specifika erfarenheter och allmänna 

intryck, sakuppgifter och upplevelser. Redan på planeringsstadiet försökte jag komma på 

tänkbara följdfrågor. Även om intervjuguiden kan tyckas detaljerad, så följdes den inte på 

något slaviskt sätt. Under den första intervjun använde jag intervjuguiden ganska mycket, 

men efterhand släppte jag den alltmer, jag lärde mig frågorna utantill och kunde koncentrera 

mig på att lyssna och ställa mer spontana följdfrågor. Intervjupersonerna kom även med en 

hel del upplysningar och upplevelser som jag inte hade tänkt på under planeringsstadiet, men 

som jag följde upp under de följande intervjuerna. Ett exempel på detta var betydelsen av den 

                                                           
4 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Lund 1997, s. 95. 
5 Holme & Solvang, 1997, s. 106. 
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fackliga organiseringen och ”presslegget”. Jag inledde intervjuerna med att tala om för 

intervjupersonerna att de inte behövde svara på alla frågor om de inte ville, och avslutade med 

att fråga om de hade något ytterligare att tillägga. Ingen utnyttjade den första möjligheten och 

bara en den senare. 

   I intervjuguiden förekommer en del frågor om studenternas praktik ute på redaktioner. Det 

visade sig emellertid att bara en av fem hade haft någon praktik under utbildningen. Eftersom 

jag fick reda på detta redan innan intervjuerna genomfördes, bad jag intervjupersonerna att 

som en ”ersättning” maila mig en text som de hade skrivit under utbildningen. Med dessa 

texter som utgångspunkt ställde jag frågor om deras upplevelser från fältet och hur de hade 

tänkt när de valde ämne, intervjupersoner, vinklar etc. En text kom tyvärr inte fram pga 

mailproblem, men samtalen kring dessa texter var i övrigt mycket lyckade. 

   En aspekt som kan vara värd att nämna i detta sammanhang var att ett par av studenterna 

hade svårt för att svara på en del frågor. De kunde till exempel säga att de kände sig som 

journalister, ”det känns ju helt naturligt”, men när jag frågade dem vad detta innebar, kunde 

de ibland inte svara. Det som föreföll naturligt och självklart visade sig helt enkelt vara svårt 

att beskriva och förklara. Men svaret ”det kan jag inte riktigt svara på” är ju också det ett svar 

och i min analys har jag tagit fasta på en del av dessa oförklarliga självklarheter och vad de 

kan betyda.     

 

Intervjupersoner 

För att få tag på intervjupersoner kontaktade jag en journalistutbildning på universitetsnivå 

och en folkhögskola med journalistutbildning. Tanken var att jag skulle intervjua tre personer 

från varje utbildning. Till universitetsutbildningen blev jag inbjuden att presentera mitt 

projekt inför klassen. Flera studenter anmälde sitt intresse för att medverka och av dem valde 

jag ut tre personer och en reserv. En undersökning med så få intervjupersoner kan ju aldrig bli 

representativ och heltäckande, men man kan ändå motverka en uppenbar snedvridning vad 

gäller kön och ålder. Det visade sig dock att flertalet intresserade var män och att de var i 

ungefär samma ålder. Från universitetsutbildningen valdes slutligen följande intervjupersoner: 

Två män, tjugofyra och trettiotvå år gamla, en tjugofyraårig kvinna och en reserv, en 

tjugofemårig man. 

   Urvalet av personer från folkhögskoleutbildningen var mer problematiskt. Jag ringde dit och 

presenterade min undersökning, men fick då veta att studenterna var på praktik och att de 

därefter skulle ha påsklov. Det gick därför inte att träffa dem förrän efter ett par veckor och då 

var det för sent tyckte jag. Istället presenterade jag min undersökning i ett mail som 
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distribuerades till studenterna. En tjugotreårig kvinna hörde av sig och var intresserad, men 

ingen mer. Jag bestämde mig då för att börja med de tre studenterna från 

universitetsutbildningen, plus reserven, samt kvinnan från folkhögskolan. Eftersom resultatet 

från dessa fem intervjuer var tillfredsställande, beslutade jag mig för att inte gå vidare med 

försöken att hitta en sjätte intervjuperson. Personerna verkade nyfiket förvånade övar att 

någon intresserade sig för dem och samtidigt villiga att ställa upp ”för att man vet ju själv hur 

svårt det kan vara att få intervjupersoner att ställa upp”, som en av dem uttryckte saken. 

   Intervjupersonerna har fått vara anonyma, dels för att någon uttryckte en önskan om att 

förbli anonym, och dels för att det inte är så betydelsefull vem personerna är, utan mer 

intressant hur de är, hur de resonerar och uppfattar sin situation. I texten benämns personerna 

”den tjugofyraåriga kvinnan”, den trettiotvåårige studenten” etc. Detta är möjligen lite 

otympligt, men, tycker jag, ganska neutralt. Eftersom personerna resonerar på olika sätt och 

har olika erfarenheter är det nödvindigt att skilja på dem på något sätt. Ett alternativ hade 

kunnat vara ett ge dem fiktiva namn, men jag har ändå föredragit att använda ålder och kön. 

 

Intervjusituation 

Intervjuerna genomfördes under april 2003. De varade mellan 40 minuter och en timme. Två 

intervjuer genomfördes på ett kafé, två i grupprum på Sociologiska Institutionen i Lund, och 

en i intervjupersonens hem. Steinar Kvale skriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun 

(1997) att forskningsintervjun inte är ”ett samtal mellan likställda parter, eftersom det är 

forskaren som definierar och kontrollerar situationen”.6 I detta har han naturligtvis rätt – det är 

jag som forskare som ställer frågorna och jag sätter i den meningen ramarna för samtalet. Jag 

tror emellertid inte att intervjupersonerna har betraktat mig som den auktoritära Forskaren, 

utan främst som student, precis som de själva. Jag har inte sett någon anledning att avbryta 

intervjupersonerna när de har talat lite utanför ämnet – det fanns inte någon övre tidsgräns för 

hur långa intervjuerna fick bli, jag hade extra kassettband med mig och dessutom visar sig det 

oväsentliga ofta vara ganska intressant när man lyssnar på det i efterhand. Intervjupersonerna 

har helt enkelt fått prata på och jag har lyssnat snarare än fört samtalet tillbaka till 

intervjuguidens ordning. Studenterna var samtliga mycket talföra och svaren i allmänhet 

långa. 
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Utskriften av intervjuerna 

Intervjuerna spelades in på band och har skrivits ut i sin helhet, 54 sidor sammanlagt. De är 

ordagrant utskrivna och har fått behålla talspråksformen. Man talar ju sällan i hela meningar, 

utan börjar med att säga något, avbryter för att säga något annat, för att kanske vända åter till 

det man sade för en stund sedan, som hänger ihop med något man ska komma till senare osv. 

Om man ändrar formen och delar in orden i meningar finns en risk att även innehållet 

förändras och jag har därför bevarat dessa ibland fragmentariska ordkedjor i mina utskrifter. 

Detta gör att texten stundtals kan bli lite svårläst. Samtidigt är det ofta nödvändigt att visa vad 

som har sagts genom att bifoga citat. Jag har försökt att nå en balans mellan att å ena sidan 

citera viktiga partier ur intervjuerna och att å andra sidan skapa en text som inte är alltför 

snårig och tröttande. 

 

Analysmetoder och teoretiska perspektiv 
Jag kommer att introducera använda begrepp och teorier i samband med att jag tillämpar dem 

i själva analysen. Något kan emellertid sägas redan nu. Jag har företrädesvis använt mig av 

Pierre Bourdieus teorier och begreppen fält, habitus och kapital. Dessa har använts såsom 

belysande analysverktyg vilka hjälpt mig att plocka isär och koppla samman 

intervjupersonernas resonemang och erfarenheter. Med hjälp av dessa begrepp kan man finna 

samband och orsaker som kan ge förklaringar till varför olika personer tänker och handlar 

som de gör. Ibland är dessa förklaringar andra än dem som personerna själva anger. Bourdieu 

beskriver detta arbete som en konstruktionsprocess. Hans och andras framställning av hur 

denna process går till är ganska komplicerad, men jag ska ändå försöka redogöra för hur jag 

har tolkat och tillämpat den. 

   Vardagliga kategorier och subjektiva föreställningar kan inte utan vidare införlivas och 

användas i analysen. Istället måste man förhålla sig kritisk till dem och undersöka hur de har 

uppkommit och hur de upprätthålls. Forskaren ”bryter” således med vardagsföreställningarna 

genom att, och för att, göra dem till analysens objekt som undersöks så att säga ”utifrån”.7 

Vidare kan man inte förutsätta att element och fenomen har någon inneboende ”natur”, utan 

förklarar dem istället utifrån deras relationer till andra element och fenomen.8 

   Ett exempel kan kanske klargöra det hela. I boken Homo Academicus analyserar Bourdieu 

bl. a. vetenskaplig prestige. Anta att en forskare anses ha hög vetenskaplig prestige. Varför 
                                                                                                                                                                                     
6 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund 1997, s. 13. 
7 Donald Broady, Sociologi och Epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin, Stockholm 1990, s. 538f.  
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har han eller hon det och vad innebär det? Forskaren själv och ett par av kollegerna skulle 

kanske motivera prestigen med att forskaren i fråga har presterat god forskning. Men en 

sociologisk analys som nöjer sig med denna förklaring är otillräcklig. Bourdieu går istället 

vidare med att försöka förklara hur kriterier för god forskning uppstår, hur forskare strävar 

efter att definiera god forskning i enlighet med den egna forskningen, samtidigt som de 

försöker prestera god forskning i enlighet med dominerande definitioner.9 Det är kampen om 

definitioner och forskarnas strävan efter erkännande Bourdieu blottlägger, men detta gör han 

inte genom att bara studera själva forskaren och den goda forskningen, utan framförallt 

genom att undersöka vilken relationen är till andra forskare och annan forskning. 

Blottläggandet är samtidigt en konstruerande process som producerar kategorier som inte 

alltid är empiriska. De strukturer Bourdieu pekar på är ofta ”osynliga” – ”sådant som ingen 

ser men som man måste förutsätta finns där om man vill förstå vad som sker”.10 För att förstå 

varför människor agerar och tänker som de gör, konstruerar man samband som inte alltid är 

direkt synliga, men som ger rimliga förklaringar. 

   Jag har som sagt lånat några av Bourdieus begrepp och försöker med deras hjälp att på ett 

liknande sätt finna förklaringar och samband på det fält som är aktuellt i mitt fall, det 

journalistiska. Utöver detta har jag lånat en del perspektiv från hans analyser för att jämföra 

och dra paralleller mellan det journalistiska fältet och andra fält. Förutom Bourdieus teorier 

använder jag mig av en del professionssociologiska perspektiv. Även dessa utnyttjar jag som 

verktyg med vars hjälp jag försöker belysa delar av det journalistiska yrket.  

 

Varför vill man bli journalist? 
De intervjuade journaliststudenterna har det gemensamt att de tycker om att skriva, att de är 

nyfikna och vill ta reda på saker och att de vill träffa människor. De menar att journalistyrket 

innebär just detta och det är i grunden därför de har valt att satsa på yrket. Men vägen till 

journalistiken kan ändå se mycket olika ut. För den tjugofyraåriga kvinnan har valet varit 

självklart sedan länge:  
 
I: När kom du på att det var journalist du ville bli? 
IP: Så fort jag lärde mig skriva tror jag ungefär, jag har alltid vetat det att, författare eller journalist och sen 
författare det insåg man väl att det var väl inte så lätt kanske, så då fick det bli journalist, det var i sex-, 
sjuårsåldern sen har jag vetat det. 
 

                                                                                                                                                                                     
8 Broady, 1990, s. 549. 
9 Pierre Bourdieu, Homo Academicus, Stockholm/Stehag 1996, s. 44f. 
10 Pierre Bourdieu, Om televisionen: följd av Journalistikens herravälde, Stockholm/Stehag, 2000, s. 75. 
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Den tjugofyraårige mannen fick för några år sedan sommarjobb på lokaltidningen på orten där 

han är uppväxt. Det var då han upptäckte att ”det var precis det jag ville göra”. Han har jobbat 

där varje sommar sedan dess ”och trivs hur bra som helst med det”. 

   Den tjugofemårige mannen säger sig ha funderat på att söka till journalistutbildningen under 

ett par år, men att han inte riktigt har kunnat bestämma sig:  
 
Det har kommit och gått lite, jag trodde verkligen, jag var sugen på att söka journalistutbildningen hej och hå 
sådär när jag var tjugotvå liksom, och sen så, jag vet inte, och så blev jag så här trött på det, för jag trodde 
verkligen inte att det var, nä, det försvann där liksom så att säga, jag tröttnade på, jag läste liksom, ville jag sitta 
och skriva sånahär, kommuntexterna och allt det där som alla får göra, och det, man får inga jobb om man inte 
ställer upp och skriver precis det där tråkiga som man inte vill skriva och sådär, så en sån känsla fick jag då och 
då så, så därför ville jag liksom, ja, precis och då, så då försvann tanken igen och ville jag hellre, funderade jag 
väldigt länge på att läsa arkitekt då, ja, det var min andra tanke, och sen så, men sen så gick det tillbaks till att bli 
journalist, att det var dit jag ville söka. 
 
Ännu har han inte riktigt bestämt sig för om det är journalist han vill bli, ”lite osäkert än så 

länge vad man vill göra sådär, men det, jag vill gå en journalistutbildning, jag gillar verkligen 

utbildningen”. 

   Den tjugotreåriga kvinnan som läser på folkhögskola har tidigare praktiserat på en tidning: 

”Då tyckte jag först att det var ganska pissigt sådär, men sen efteråt så insåg jag att jag ändå 

tyckte det var ganska kul i alla fall, och dom sakerna som jag tyckte var pissiga, att det är sånt 

som man skulle kunna ändra på.” 

   Den trettiotvåårige mannen har rest, läst och arbetat med allt möjligt, ”harvat runt lite”, men 

har sedan flera år tillbaka funderat på att gå en journalistutbildning:  
 
Nån gång skulle jag vilja gå den, och inte bara såhär för att man kanske vill bli journalist, utan mer för att jag 
skulle vilja gå en journalistutbildning som mer, skrivandet och sen så tycker jag det är kul liksom med 
journalistik över huvud taget liksom, så det har jag egentligen funderat på i fem, ja femsex år. 
 
Den som söker till en journalistutbildning, och som verkligen vill arbeta som journalist, är i 

någon mening förberedd för det journalistiska arbetet redan innan han eller hon har börjat 

utbildningen. Bourdieus habitusteori bygger i grunden på tanken att det liv en människa 

hittills har levt, präglar hennes föreställningar och handlingar i framtiden. En människas 

habitus utgörs av ett system av dispositioner, vilka är resultatet av hennes erfarenheter, 

minnen och tankar. Det är dessa dispositioner som gör det möjligt för henne att handla, tänka 

och orientera sig i den sociala världen, men som också gör att hon handlar, tänker och 

orienterar sig på bestämda sätt i bestämda situationer.11 I detta sammanhang kan habitusteorin 

hjälpa till att förklara de intervjuade journaliststudenternas olika förhållningssätt till 

utbildningen och yrket. Vilken inställning de hade till yrket innan de sökte, verkar nämligen 

                                                           
11 Broady, 1990, s. 228. 
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påverka vilket förhållningssätt de har till de kunskaper som lärs ut. Den som är motiverad och 

säker på sin sak tenderar att mer helhjärtat anamma de journalistiska arbetssätten och det 

journalistiska tänkandet, medan den som är lite osäker är mer distanserad och kritisk. De 

studenter som talar om de journalistiska arbetssätten såsom självklarheter är de som har 

tidigare erfarenheter av journalistiskt arbete, och/eller de som varit inställda på att arbeta som 

journalister sedan lång tid tillbaka. Omvänt är de studenter som varit mer tveksamma till 

yrkes- och utbildningsvalet också mer tveksamma till det journalistiska arbetet.  

 

Det journalistiska fältet 
I uppsatsen ”Några egenskaper hos fälten”, skriver Bourdieu: ”Att vara filosof är att behärska 

den del av filosofins historia som man är tvungen att behärska för att kunna bete sig som 

filosof på ett filosofiskt fält.”12 I analogi med detta påstående skulle man kunna säga att 

journalist är man om man behärskar det journalistiska arbetssätt som man är tvungen att 

behärska för att kunna bete sig som journalist på ett journalistiskt fält. Positionen ”journalist” 

definieras av specifika arbetssätt och beteenden som utgör regler som man kan tänja på men 

inte upphäva utan att också själva positionen upphävs. Journalistutbildningar är 

yrkesutbildningar som syftar till att förbereda framtida journalister för det journalistiska 

arbetet. I Högskoleverkets utvärdering Journalistutbildningarna i högskolan (2000) 

konstateras att de svenska journalistutbildningarna ”ger en god grund för det praktiska arbetet 

på redaktioner och i medieföretag”:  
 
Praktikinslagen och anknytningen till den framtida yrkesverksamheten är en av de starka sidorna i högskolans 
journalistutbildningar. Såväl studenter som arbetsgivare uppskattar att den blivande journalisten i allmänhet kan 
sättas in direkt i produktionen med kunskap också om dess tekniska sidor.13 
 
Journalistutbildningarna lär således ut de färdigheter som krävs för att den utexaminerade 

journalisten ska kunna agera som journalist på det journalistiska fältet. Med begreppet fält 

avser Bourdieu ett ”system av relationer mellan positioner besatta av specialiserade agenter 

och institutioner som strider om något för dem gemensamt”.14 Positionerna på det 

journalistiska fältet innehas av journalister, redaktörer, journalistutbildare, massmedieföretag, 

utbildningsinstitutioner etc.  

   För att definiera vad kampen på det journalistiska fältet står om, kan man kanske dra 

paralleller till det litterära fältet, där författare och litteraturkritiker m. fl. slåss om vad som 
                                                           
12 Pierre Bourdieu, ”Några egenskaper hos fälten” i Kultur och kritik, Göteborg 1991, s. 133. 
13 Journalistutbildningarna i högskolan: En utvärdering, Högskoleverkets rapportserie 2000: 13, Stockholm 
2000, s. 17. 
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ska betraktas som god litteratur och auktoriteten att fälla omdömen om litterär kvalitet.15 Kan 

kampen på det journalistiska fältet på ett motsvarande sätt gälla definitionen av god 

journalistik? En genombläddring av journalisternas eget organ, Journalisten, antyder att god 

och dålig journalistik, journalistikens uppgifter och vilka arbetsmetoder som ska vara 

legitima, är centrala stridsfrågor på det journalistiska fältet. En insändarskribent, Gösta 

Hultén, skriver till exempel i nummer 11, 2003, angående ”kändisfixeringen” på Dagens 

Nyheters debattsida, att journalistens ”viktigaste yrkesroll är att granska makten. DN Debatt 

har länge levt högt på att göra tvärtom – som tjänstvillig megafon för makten.”16 I nummer 

12, 2003, går en annan insändarskribent, Jan-E Israelsson, till angrepp mot ”höjden av dålig 

sensationsjournalistik” i Expressen: ”Detta är sämsta arten av journalistik som nu publiceras i 

Stockholms minsta kvällstidning.”17 I nummer 13, 2003, kritiserar en av fältets ledande 

aktörer, Publicistklubbens ordförande, Jan Guillou, en annan högt uppsatt aktör, Janne 

Josefsson, för dennes ”dribbel med dold kamera och annat som snarare borde förvisas till 

kabeltelevisionen”: ”Underhållningsavslöjanden av den josefssonska typen är journalistikens 

motsvarighet till de snabba klippens ekonomi. Och kräver motsvarande moral.”18 Exemplen 

hade kunnat vara oändligt många fler. Lars J. Hultén skriver i boken Journalistikens villkor 

(1993), att journalister både ofta och gärna debatterar sin yrkesroll: ”Journalisterna själva är 

inte främmande för att diskutera sin ’omöjliga’ yrkesroll, tvärtom. I olika yrkessammanhang 

och offentliga diskussioner penetrerar de ofta och gärna konflikten mellan ideal och 

verklighet”.19 Även om journalistiken kan sägas vara en angelägenhet för hela samhället som 

de flesta människor har en åsikt om, så är det främst de aktörer som har en position på det 

journalistiska fältet som räknas i diskussionen – det journalistiska arbetet bedöms bäst av 

andra journalister, eftersom de besitter den yrkeskunskap som gör dem till legitima deltagare i 

debatten, vilken således blir mer intern än vad det ofta offentliga sammanhanget kan få den att 

framstå som.20 I detta avseende liknar journalistyrket andra professioner: Professionellt arbete 

bedöms av andra professionella, eftersom det bara är dessa som besitter den erkända 

professionella kompetens som en legitim bedömning anses kräva.21 

                                                                                                                                                                                     
14 Broady, 1990, s. 270. (Kursiverat i originalet) 
15 Broady, 1990, s. 270. 
16 Gösta Hultén, ”DN-Debatt – gräddfil för makthavare”, i Journalisten, nummer 11, 2003. 
17 Jan-E Israelsson, ”Usel sensationsjournalistik”, i Journalisten, nummer 12, 2003. 
18 Jan Guillou, ”Varför hoppar inte Josefsson på nån stor kille?”, i Journalisten, nummer 13, 2003. 
19 Hultén, 1993, s. 116. 
20 Lars J Hultén, ”När journalistrollen blev professionell”, i Mångfalden ger styrkan: En pressbok utgiven av 
Centerns pressförening vi dess 60-årsjubileum 1989, Malmö 1989, s. 107. 
21 Bengt Gesser, Utbildning Jämlikhet Arbetsdelning, Lund 1985, s. 236. 
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   Det är på detta fält som studenterna ska inträda. Flera av dem har redan bildat sig 

uppfattningar om vad som är god och dålig journalistik och vad journalistiken bör syfta till. 

Den tjugofyraåriga kvinnan säger bl. a. att ”Janne Josefsson och dom tillexempel, det är ju 

verkligen proffsjournalistik enligt mig, när dom gick in med sina dolda kameror i valstugorna, 

det är sånt man gärna vill hålla på med”. Den tjugofyraårige mannen anser att god journalistik 

är ”när läsaren själv får en chans att bilda sig en uppfattning om nånting och när han får flera 

vinklar av samma sak och inte liksom påtrycks någonting”. För flertalet intervjuade 

representerar kvällstidningar den dåliga journalistiken. Den tjugofemårige mannen menar 

tillexempel att ”som det är nu så vill jag aldrig jobba på nån kvällstidning” och säger om 

Expressen att ”när det bara är Robinson och så i den då tycker jag på nått vis, då föraktar man 

ju sina läsare”. 

   Bourdieu beskriver fälten såsom spelplaner på vilka aktörer kämpar om vinster. Vinsterna 

utgörs av erkännande och framskjutna positioner, dvs erkännande av det egna arbetet från 

andra spelare på fältet och de framskjutna positioner som detta kan leda till. Det som 

produceras på ett fält bedöms hela tiden av andra aktörer på detta fält, men 

bedömningsgrunderna kan hela tiden omdefinieras – det är om dessa definitioner kampen står. 

En aktör med en framskjuten position har större makt att påverka definitionerna, eftersom 

hans eller hennes ord väger tyngre jämfört med bedömningar från en aktör längre ner i 

hierarkin. Kampen till trots finns en underliggande intressegemenskap aktörerna emellan – 

man är överens om vad man kämpar om, nämligen vinsternas värde.22 

   Ett exempel kan konkretisera detta. Publicering verkar vara en sådan underliggande 

självklarhet på det journalistiska fältet. Journalistik förutsätter att resultatet publiceras och om 

något inte publiceras kan det ifrågasättas om det verkligen är ett journalistiskt arbete. Det hela 

belyses av ett uttalande från den intervjuade trettiotvåårige mannen om att ”det är väl det 

bästa betyg man kan få, ja, men det här är publicerbart, det är liksom, då är det okej”. Men all 

publicering är inte likvärdig, utan journalisten konkurrerar hela tiden med sina kollegor om 

plats och utrymme i den dagliga produktionen, eftersom stort utrymme och en placering långt 

fram i allmänhet är ”finare” än mindre utrymme på en undanskymd plats.23 Det verkar vara en 

självklarhet att det som publiceras som huvudartikel och på första sidan i en tidning värderas 

högst. På samma sätt finns en hierarkisk uppdelning mellan olika tidningar och kanaler, där 

vissa anses ha högre prestige än andra.24 Vad som ska ges en framskjuten plats och stort 

                                                           
22 Bourdieu, 1991, s. 128ff. 
23 Hultén, 1993, s. 168f. 
24 Stig Hadenius & Lennart Weibull, Massmedier: En bok om press, radio och TV, Stockholm 1997, s. 317ff. 
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utrymme bestäms av mer eller mindre etablerade normer och formellt av redaktörer och 

chefer.25 Eftersom urvalskriterierna ofta är vedertagna självklarheter som inte diskuteras öppet 

kan urvalen beskrivas som ”val utan subjekt”.26 Dessa bedömningar av vad som är värt att 

publicera och var, utgör tillsammans med andra bedömningar, till exempel i Journalisten, 

olika former av erkännande. Journalisten är kort sagt angelägen om att utföra ett gott arbete 

som uppskattas av kollegerna. Erkännande kan också vara att tilldelas en position högre upp i 

fältets hierarki, där redaktörer, chefer, krönikörer, publicistklubbsordförande etc är positioner 

med makt. 

   Enligt Bourdieu är vinsterna på ett specifikt fält eftertraktade bara av dem som formats för 

att inträda på fältet. Fältens existens är vidare beroende av aktörer som vill spela spelet. 

Genom att delta i spelet upprätthåller journalisterna både fältet och de egna positionerna, 

eftersom de bara existerar så länge spelets regler upprätthålls.27 Om ingen journalist var 

intresserad av att ge offentlighet åt arbetsresultatet, skulle journalister, såsom vi känner dem, 

inte längre finnas: ”Faktum är att gruppen som sådan, det vill säga som något som går utöver 

mängden av medlemmar, förblir endast så länge som var och en av dess medlemmar är så 

disponerad att han finns till genom och för gruppen eller, mera exakt, i enlighet med de 

principer som utgör grundvalen för dess existens.”28 

   Ett fält består av en avgränsad grupp människor och institutioner och det kan därför vara 

viktigt att peka ut något av det som inte hör hemma på det journalistiska fältet. En sådan 

avgränsning kom fram under intervjuerna. Den trettiotvåårige mannen berättade att ”nånting 

som betonas rätt mycket” är ”skillnaden mellan journalistik, typ det är heligt, och sen om man 

ska gå över till andra sidan, typ till pr-branschen” så är detta ”ett sånt jättestort steg”. Den 

tjugofemårige mannen menade att den tuffa arbetsmarknaden för journalister gör att en del 

”säljer sin själ till the dark forces liksom och börjar jobba som copy och sånt”. Att ord som 

”andra sidan”, ”jättestort steg” och ”the dark forces” används för att beskriva skillnaden 

mellan journalistik å ena sidan och pr och reklam å den andra, tyder på att branscherna utgör 

separata fält som inte bör blandas samman. Denna skillnad uttrycks även i de pressetiska 

reglerna, vilka stadgar att det redaktionella innehållet i en tidning ska vara klart skilt från 

annonserna och att text bara får införas på redaktionella grunder.29 

 

                                                           
25 Hultén, 1993, s. 167f. 
26 Bourdieu, 2000, s. 40. 
27 Bourdieu, 1991, s. 130f. 
28 Bourdieu, 1996, s. 90. 
29 Hadenius & Weibull, 1997, s. 30. 
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Nödvändigt kunnande och nödvändigt tänkande 
Journalistutbildningar är yrkesutbildningar som förbereder de blivande journalisterna för 

inträdet i produktionen ute på redaktioner. För att aktören ska kunna verka på fältet krävs inte 

bara kännedom om spelets regler, utan även att han eller hon besitter de kunskaper och 

färdigheter som är nödvändiga för ett deltagande i spelet: ”De nytillkomna måste betala en 

inträdesavgift som består i erkännandet av spelets värde och i (den praktiska) kunskapen om 

spelets principer.”30 Bourdieu benämner denna inom fältet erkända och nödvändiga 

kompetens ”kulturellt kapital”, vilken framstår som en förvärvad egendom genom den 

investering i tid och ansträngning som krävs för att aktören ska få tillgång till den.31 

   Vilka är då de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för ett inträde på det 

journalistiska fältet? De intervjuade studenterna som läser journalistutbildningen på 

universitetsnivå får lära sig både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. För den 

teoretiska undervisningen står ofta lärare från andra institutioner. Den tjugofyraårige mannen 

berättade att  
 
nu senast så hade vi en specialkomponerad statsvetenskaplig del, där dom hade räknat ut att, okej, nu ska vi se 
vad journalisterna behöver, ja dom behöver det här, dom behöver kunna hur kommuner fungerar, hur Sveriges 
politik fungerar, hur EU fungerar och hur USA:s politiska system fungerar, så det har vi fått lära oss tillsammans 
med typ lite demokratiteori. 
 
Förutom statsvetenskap ingår bl. a. media- och kommunikationsvetenskap och undervisning 

om offentlighetsprincipen, etiska regler och ”god publicistisk sed”. Eftersom man måste ha 

läst ett par terminer på universitet eller högskola för att få söka till utbildningen och eftersom 

många har läst just statsvetenskap och media- och kommunikationsvetenskap, menar ett par 

av de intervjuade, som den trettiotvåårige mannen, att ”dom teoretiska blocken hade jag 

mycket väl kunnat vara utan liksom, dels för att man har läst mycket tidigare och sen, det 

tycker jag man kan hämta in själv ju”. Det som av studenterna ses som den mest nödvändiga 

kunskapen är istället den som de tillägnar sig genom praktiska övningar. Enligt till exempel 

den tjugofyraårige mannen är det ”det praktiska man vill åt tycker jag, jag vill skriva så 

mycket som möjligt, det var hela tanken med att gå en sån utbildning”. Den som markant 

avviker från detta synsätt är den tjugofemårige mannen, han som är mest tveksam till yrket 

och till utbildningen, och som istället ser teoridelarna som de mest givande. Han menar att de 

som läser media- och kommunikationsvetenskap,  
 

                                                           
30 Bourdieu, 1991, s. 129. 
31 Bourdieu, 1991, s. 130. 



 14

dom läser precis allt det jag skulle vilja lära mig egentligen, jag borde nog ha gått media och kommunikation 
istället, känner jag då, för dom har, dom bitarna dom har där tycker jag är intressantare ofta tycker jag sådär, för 
jag kan ibland känna att vi bara gör våra små artiklar om kommuner hit och dit och så, och dom har sådär 
perspektiv och läser intressanta böcker. 
 
Den tjugotreåriga kvinnan som läser på folkhögskola tycker inte riktigt att det ingår någon 

teoretisk undervisning i hennes utbildning: 
 
Teori skulle vara, det är lite för mycket att säga, tycker jag, men vi har väldigt mycket såhär handfasta grejer som 
vi lär oss, att ja, såhär ringer man till kommunen och frågar, såhär ringer man till polisen, såhär funkar det i en 
kommun, den här har makt, bestämmer över det. 
 
Även om betoningen ligger mer på det praktiska på folkhögskoleutbildningen, så har 

utbildningarna ett liknande innehåll. Också på universitetsutbildningen lägger man stor vikt 

vid det praktiska kunnandet, skrivövningar förekommer på båda utbildningarna och det är i 

grunden samma färdigheter som lärs ut. I de praktiska momenten ingår att skriva texter i olika 

journalistiska genrer – artiklar, reportage, personporträtt etc – vilka sedan läses och bedöms 

av lärare och klasskamrater. På folkhögskolan ger eleverna dessutom ut en egen tidning varje 

vecka. 

   Vad är det då som studenterna lär sig när de skriver och får respons från lärare och 

klasskamrater? Det som alla intervjuade nämner när de tillfrågas om vad lärarna brukar titta 

efter när de bedömer texterna är ett par ”tumregler”, eller grundläggande journalistiska 

principer: 
 
Hur man formulerar sig, att man inte använder en massa onödiga, krångliga ord och sen att ingressen är liksom 
pang pang pang, för det är det viktigaste som står där, det mest kärnfulla och sen är ju längden, dom kollar ibland 
att texter inte blir onödigt långa utan det är bättre att dom är lite för korta än lite för långa. (Kvinna, 24 år) 
 
Detta är principer som alla får lära sig. Den mest grundläggande regeln tycks vara att börja 

med det viktigaste. Den tjugofyraårige mannen menar att ”om man inte börjat med det 

viktigaste så har man, så är man helt fel ute, i och för sig, det tycker jag att jag har kunnat ett 

längre tag, något så när i alla fall, det är liksom journalistens a och o, att börja med det 

viktigaste”. Denna princip tycks vara så självklar att frågan om varför man gör detta framstår 

som absurd; ”liksom så funkar journalistik”, svarar den tjugotreåriga kvinnan. Att detta är en 

regel som i grunden är oskiljaktig från det som utgör ”det journalistiska” framgår även då den 

tjugofyraårige mannen säger att ”jag tycker det är viktigt att lyfta fram det viktigaste först 

därför att det är journalistiskt att göra så”. 
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Det sitter i ryggmärgen 

Förutom dessa grundläggande principer lär sig studenterna ett speciellt ”tänkande”, en 

”känsla”, en uppfattning om vad som ”funkar journalistiskt”, och detta är färdigheter som är 

svårare att klart definiera. Här framträder också skillnaden mellan dem som har gjort det 

journalistiska tänkandet till sitt eget, och dem som har ett mer distanserat förhållande till det. 

   Den tjugofyraårige mannen är den student som framstår som mest ”välanpassad” till det 

journalistiska fältet, i den betydelsen att dess regler har blivit hans egna, och det kan därför 

vara intressant att studera hans utveckling närmare. Som tidigare nämnts så blev han 

intresserad av journalistiken då han för ett par år sedan sommarjobbade på lokaltidningen på 

orten där han är uppväxt. Arbetet lärde han sig på tidningen, men det var inte så att han blev 

upplärd av någon, utan ”man fick höra ibland att visst det var en bra text du skrev om det där 

och ja det där kanske du skulle ha tänkt på men, alltså det är ju inte den, alltså man lär sig 

inte, läroprocessen är ju inte på samma vis, man får mer learn by doing”. Utan att någon 

behövde tala om hur han skulle arbeta, så uppfattade han ändå vilka krav som ställdes: ”man 

lär sig omedvetet hur man ska skriva för att folk ska bli nöjda, det blir lite sådär positiv 

förstärkning och Pavlovs hundar allt det där, man bara lär sig”. Konsekvensen av detta är att 

kunnandet ”sitter i ryggmärgen”, vilket gör att det är svårt att sätta ord på vad det egentligen 

består av: ”det är det som det är så svårt att prata om därför att jag tror inte man är medveten 

om det helt enkelt, jag tror att man omedvetet lär sig liksom hur det fungerar, och liksom utan 

att tänka på det”. Journalistutbildningen innebär att ”det som tidigare fanns i ryggraden, det 

ska man liksom förstå vad det handlar om”. Men när kunnandet väl har satt sig verkar det vara 

svårt att plocka fram och medvetandegöra det, ”jag tycker fortfarande att det sitter i 

ryggmärgen”. Metaforen ”ryggmärgen” eller ”ryggraden” som han använder flera gånger 

beskriver hur det journalistiska tänkandet har blivit en naturlig del av honom själv, ”journalist 

det är något man har”, ”jag går på känsla”. I och med att han inte gör någon skillnad mellan 

yrkestänkandet och något ”eget” tänkande, har han lätt för att acceptera de villkor och regler 

som gäller för det journalistiska fältet. Han berättar att flera av hans klasskamrater tycker att 

”dom ska ut och förändra världen” och att det ”skrivs väldigt dåligt i alla tidningar”, men att 

de i slutändan nog kommer att ”skriva ungefär som alla skriver ändå”. Jag frågar honom då 

hur det känns att göra på samma sätt som de flesta redan gör. Han svarar: ”Jag tycker att det 

är helt okej, det stör mig inte, därför att jag tycker att journalistik är bra, i den form den finns 

idag.” Han behärskar fältets regler och ser ingen anledning att förändra dem. Han tycker att 

det är bra som det är och har inga svårigheter att anpassa sig – anpassningen upplevs inte som 

en anpassning eftersom han gör det som han själv tycker är bra: ”Jag känner mig faktiskt som 
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journalist, jag känner mig som journalist och nyfiken människa, men det är väl kanske samma 

sak.” 

   När fältets regler och habitus dispositioner fullkomligt överensstämmer, vet aktören exakt 

vad som ska göras, ”det enda rätta”, utan att egentligen veta vad det är han eller hon gör.32 

Aktören identifierar sig på något sätt med sakernas tillstånd, och hans eller hennes ”vara” är 

på samma gång ett ”bör vara”.33 Detta förklarar hur en människa kan följa alla regler och leva 

upp till alla förväntningar, och samtidigt uttrycka att hon bara gör som hon själv vill – man 

kan göra som man vill, men bara vilja inom vissa ramar, eftersom handlingsmöjligheterna är 

på förhand begränsade av det man kan föreställa sig.34 

   Detta anammande av fältets regler och det journalistiska tänkandet var mest märkbart i 

intervjun med den tjugofyraårige mannen, men liknande tendenser framkom även i andra 

intervjuer. Också den tjugofyraåriga kvinnan känner sig som journalist: ”Jo, men det gör man 

ju, det känns ju helt naturligt.” Redan i sex- sjuårsåldern bestämde hon sig för att hon skulle 

bli journalist och hon tycker att utbildningen har gjort henne mer övertygad om att hon har 

valt rätt: ”jag har alltid känt att, när jag har gjort, att det här passar mig och ju mer jag har 

gjort det så har jag känt att det verkligen är rätt val”. Men vad det innebär att se sig själv som 

journalist har hon lite svårt att förklara: ”Antagligen så innebär det ganska mycket som man 

inte är medveten om, sånahär smågrejer som är helt naturliga som man inte tänker på att inte 

alla tänker så, men det är väl helt enkelt tänkandet kanske.” Något som hon tycker att hon har 

lärt sig under utbildningen är att ”man har väl fått mer känsla för vad som är gångbart i 

tidningar och såntdär, vad dom är intresserade av och så”. Och ”över huvud taget så tänker 

man kanske lite mer i nyheter”. Vad gäller arbetets ramverk så menar hon att ”man kan nog 

om man vill liksom gå ganska mycket utanför det, och det borde nog fler göra egentligen”, 

men hon kan samtidigt säga att 
 
en vanlig journalist, en sån som dom flesta blir, som antagligen jag också kommer att bli, sitter ju på en 
lokalredaktion nånstans och skriver om, ja, i bästa fall att nu är det för mycket barn på dagis, nånting måste 
göras, men i värsta fall att ja, nu var det en katt uppe i trädet igen. 
 
Det verkar som att om man har drömt om att bli journalist i hela livet, har man också lättare 

att acceptera de krav som ställs för att drömmen ska gå i uppfyllelse: ”man får hålla sig inom 

vissa givna ramar, och så är det bara.” 

   Att det ibland kan vara svårt att beskriva det som uppfattas som helt självklart framkom 

under intervjun med den tjugotreåriga kvinnan. Hur vet man att någonting är en nyhet?, 
                                                           
32 Pierre Bourdieu, ”Hur kan man befria de intellektuella?”, i Kultur och kritik, Göteborg 1991, s. 88. 
33 Bourdieu, 1996, s. 84. 
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frågade jag. Hon svarade att ”det mesta är ju ganska såhär självklara grejer”, ”såna basic 

grejer”, ”alltså det hade ju många fattat”. Men varför det självklara är självklart är det svårare 

att svara på: ”jag vet inte, det är en personlig bedömning liksom.” Kanske kan bedömningen 

vara självklar och personlig på samma gång. Nyhetsvärderingen, skriver Hultén (1993), ”som 

brukar beskrivas sitta i fingertopparna, är egentligen ’dikterad’ av ganska bestämda villkor 

och krav som den professionella journalisten lär sig utan att kanske egentligen fundera över 

hur det sker eller varför det blir som det blir. Det blir rutin.”35 En ”personlig bedömning” kan 

på så sätt vara ”reglerad”, trots att aktören inte medvetet har följt några regler, eftersom hans 

eller hennes tänkande kan vara präglat av fältets förträngda självklarheter, vilka på samma 

gång begränsar och möjliggör ett visst handlingsutrymme.36 

 

Avvikarna 

De tre studenterna ovan har alla relativt lätt för att tänka journalistiskt. Yrkesrollen känns 

”naturlig” för dem och de känner sig hemma på det journalistiska fältet. De båda andra har 

emellertid större svårigheter med att finna sig till rätta. Den tjugofemårige mannen inleder 

intervjun med att påpeka att ”jag känner mig inte som liksom kanske då den stereotypa 

journalisten”, och fortsätter längre fram med att ”många journalister är så jävla mycket på 

rutin liksom”. Till skillnad från de andra studenterna så är det inget måste för honom att bli 

journalist: ”det är kulturjournalistik som jag skulle göra, eller ingenting tror jag”. Detta gör att 

han står lite friare i förhållande till utbildningens innehåll, ”jag lär mig dom grejerna jag vill 

kunna liksom”. Han antar heller inte yrkesrollen på samma självklara sätt. När han är ute och 

intervjuar i samband med de praktiska övningarna säger han sig ”ta på sig uniformen” för att 

”gå in i den identiteten lite för tillfället”, men känner sig inte som journalist på samma 

självklara sätt som hans klasskamrater kan göra. Han är också den som tilldelar presslegget 

störst betydelse – studenterna är studerandemedlemmar i Svenska Journalistförbundet och har 

därifrån fått pressleg som det står ”elev” på – och den enda som visar det för mig: ”det kan 

vara lite skönt alltså när man jobbar för att, alltså bara hej, jag är journalist, press, liksom, för 

att jag kan känna att man får en legitimitet i det man gör liksom”. Han säger att han nog 

tänker journalistiskt, men att han försöker hitta andra perspektiv som ”bryter lite mot bara 

vanlig nyhetsjournalistik liksom”. 

                                                                                                                                                                                     
34 Broady, 1990, s. 233. 
35 Hultén, 1993, s. 199. 
36 Broady, 1990, s. 228. 
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   Om man inte har en vilja att följa fältets dominerande i spåren, är förutsättningarna dåliga 

för att man ska kunna ta sig in på fältet, eftersom ett accepterande av reglerna på något sätt är 

ett villkor för inträdet.37 Det märkliga är att det journalistiska fältet verkar utgöra en lockelse 

också för dem som inte har för avsikt att spela efter dess regler. Kanske kan paralleller dras 

till det akademiska fältet som Bourdieu studerat i boken Homo Academicus. För franska 

förhållande gäller, menar Bourdieu, att det finns en motsättning mellan å ena sidan de 

”världsliga”, ordningsamma aktörerna, främst lärare och dem med makt över 

administrationen, och å andra sidan de kritiska och avståndstagande aktörerna som främst 

sysslar med forskning.38 Forskarna tenderar att ha högre vetenskaplig och intellektuell 

prestige, medan lärarna och administratörerna besitter poster som ger dem makt över 

tillsättningen av tjänster och dylikt, vilket tillåter dem att dominera över de ”rena” forskarna.39 

Överfört på det journalistiska fältet kan dessa motsättningar kanske belysa förhållandet mellan 

dagstidningarnas nyhets- och kulturmaterial. Inget material i dagstidningen har så få läsare 

som kulturmaterialet: ”var femte tidningsläsare uppmärksammar en recension, var tionde 

börjar läsa den, var tjugonde läser den färdigt och var femtionde uppmärksammar vem som 

skrivit den.”40 Om nu kultursidan har så få läsare, varför finns den då i nästan varje 

dagstidning? En del av förklaringen – men då rör det sig bara om en gissning – kan möjligen 

vara att trots, eller kanske på grund av, att kultursidan har få läsare, är den en av de mest 

prestigeladdade avdelningarna i tidningen. Och detta är en prestigeladdning som kan komma 

hela tidningen till godo. Därför kan kulturskribenterna tillåtas att husera fritt på en egen sida i 

tidningen. Det är dessa skribenter som har högst prestige, men de verkar ändå i periferin, lite 

på undantag. Samma omvända logik förekommer på det litterära fältet där de mest 

respekterade och ”seriösa” men också ”smala” författarna ofta är dem med låga 

försäljningssiffror.41 Kanske söker sig journalistikens avvikare till kultursidorna – det är i 

varje fall dit som den tjugofemårige journaliststudenten vill komma. 

   Något utav en avvikare är också den trettiotvåårige studenten. Syftet med utbildningen, 

menar han, är till viss del att ”man ska ju formas liksom så att man ska liksom passa in”. Det 

finns ett visst tänkande och ett visst arbetssätt som dominerar och detta måste man lära sig för 

att arbeta som journalist: ”alla journalister, dom jobbar ju ändå på mer eller mindre samma 

sätt ju, tidningarna liknar ju varandra rätt mycket, vem det än är som gör tidningen så liknar 

                                                           
37 Broady, 1990, s. 234. 
38 Bourdieu, 1996, s. 84. 
39 Bourdieu, 1996, s. 105. 
40 Per Rydén, Domedagar: Svensk litteraturkritik efter 1880, Lund 1987, s. 427. 
41 Bourdieu, 2000, s. 102. 
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dom, alltså upplägget är ju samma, ungefär på samma sätt ju.” Ännu har han emellertid inte 

lärt sig att acceptera tänkandet såsom självklarheter. Han menar istället att ”man ska 

egentligen bortse rätt mycket från sig själv och vad man själv tycker”. Det journalistiska 

tänkandet framstår på så sätt som ett annat tänkande, som inte är hans eget, men som han 

måste lära sig för att passa in. Ännu har han inte riktigt bestämt sig för om det är journalist 

han vill bli, han vill prova på, ”men sen så är det också mycket beroende på hur man, om man 

tycker det är kul, och det vet jag inte riktigt ännu”. 

   Fältets ordningar framstår som mer tvingande ju mer distans aktörerna har till dem. Den 

som å andra sidan ”trivs hur bra som helst” känner inte av reglerna på samma sätt, eftersom 

de inte är regler, utan ”basic”, självklarheter. 

 

Anpassning och opposition 
Har din syn på journalistiken och på yrket förändrats under utbildningen? När jag ställde 

denna fråga till studenterna fick jag hela tiden samma svar:  
 
nu har man ju matats med hur omöjligt det kommer att bli för oss stackare att få jobb sen, vi kommer att få harva 
runt som frilansare i tio år och vikariat i tio år och, så det har jag insett mer än väl, hur jobbig sits man sitter i 
som journalist. (Man, 24 år) 
 
Trots detta ger de samtidigt uttryck för en optimism: ”vill man bara så går det”, ”så 

småningom så kommer man nog in nånstans”, säger till exempel den tjugofyraåriga kvinnan. 

   Om en anpassning till normen är märkbar under mer normala omständigheter, blir detta 

ännu tydligare då tillgången på journalister är större än efterfrågan, eftersom det då uppstår en 

reservarmé av arbetslösa journalister.42 Den tjugotreåriga kvinnan säger tillexempel att ”det 

skriks inte efter journalister, så den som gör mest som dom andra, dom som redan jobbar där, 

den får jobbet”. Den trettioårige mannen är inne på samma spår:  
 
hade du frågat mig för fem år sedan så hade jag varit helt, så hade jag liksom kunnat säga att nä, jag vägrar göra 
det, men jag vet inte, jag har jobbat några år och tycker att, ja det handlar väldigt mycket om att anpassa sig, 
vilket är jävligt tråkigt, men annars så får man, jag vet inte, annars får man inte jobb. 
 
Detta verkar helt enkelt vara något man måste leva med om man vill arbeta som journalist. 

Den svåra situationen på arbetsmarknaden gör också att flera av de intervjuade uttrycker sig 

kritiskt mot dem som redan besitter positioner på det journalistiska fältet. Den tjugotreåriga 

kvinnan menar att ”det är en väldigt stor splittring mellan äldre och yngre journalister för dom 

som är äldre dom har fasta anställningar, för då när dom hade, när dom fick jobb då var det 

lätt att få jobb”. Den tjugofemårige mannen berättar på samma tema: ”jag känner en mamma 



 20

till en av mina kompisar som fick jobb direkt på tv, ringde till tv och sa hej, skulle jag kunna 

jobba hos er, javisst, så fick hon ett kontor där så började hon jobba på tv.” 

   Att påpeka att aktörer med tryggad ställning på fältet har haft en lätt väg till sina positioner, 

kan vara ett sätt för kapitalsvaga nykomlingar att förminska värdet av de etablerades kapital. 

De som vill få jobb idag måste på något sätt vara bättre journalister än dem som för trettio år 

sedan bara behövde lyfta telefonluren för att få ett eget kontor på tv. Detta kan kanske också 

vara en del av förklaringen till den tidigare nämnda kritiken mot kvällstidningsjournalistiken. 

Bourdieu menar att denna kamp mellan fältets nytillkomna och dominerande aktörer för det 

mesta håller sig inom vissa gränser och inte på något avgörande sätt hotar fältets existens.43 

Värdet av att vara etablerad journalist och att skriva god journalistik ifrågasätts inte, bara 

vilka kriterier och definitioner som ska tillämpas. Den student vars kritik går utöver dessa 

gränser är den som också har svårast för att se sig själv som journalist. Den tjugofemårige 

studenten säger att ”jag kanske inte uppfyller alla dom här journalistidealen”, men han vill 

heller inte göra det, eftersom de är ideal som han inte riktigt ställer upp på: ”media är för 

viktigt för att överlåta till journalister, så därför måste jag infiltrera dom jävlarna.” Den som är 

satt att göra ett visst arbete, men som vägrar, gör sig på något sätt omöjlig och aktören kan då 

antingen fly fältet eller anpassa sig. Ett alternativ kan vara att verka i fältets periferi, kanske 

på en kultursida, vilket ju är vad den tjugofemårige studenten vill. 

 

Lärarnas roll 
Lärare som håller i de praktiska momenten är eller har varit verksamma journalister. Den 

tjugofemårige studenten, som är mest kritisk till detta system, jämför journalistutbildningen 

med en konstnärlig utbildning som han tidigare har gått på:  
 
jag måste koppla till den konstskolan jag gick till exempel, där man hela tiden har nya lärare som kommer och, 
har ju helt vitt skilda stilar, helt vitt skilda tankesätt och så och det var jättejobbigt fast fan vad kreativt det blev 
liksom, och då känner jag att det inte är samma sak här kan jag märka. 
 
På journalistutbildningen är läraren ”urtypen för svensk journalist tror jag, han representerar 

nog massan kan man säga” och de gästföreläsare som kommer ”dom är precis så som man 

tror att dom ska vara”, ”det kommer folk som är likadana som han”. 

   Vad har det då för betydelse att verksamma journalister lär upp de blivande? Ur en 

synvinkel är det naturligtvis självklart att lärare som behärskar yrket lär ut det till framtida 

yrkesutövare. Å andra sidan kan detta leda till att rådande rutiner och synsätt reproduceras, att 

                                                                                                                                                                                     
42 Bourdieu, 2000, s. 28. 
43 Bourdieu, 1991, s. 129. 
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ramarna som definierar yrket blir än fastare och att verklighetsförmedlingen, som i själva 

verket är en högst komplicerad syssla, blir till något ”basic”, höjt över varje eftertanke, och 

som man därför inte har kontroll över. En viss reproduktion tycks vara oundviklig. Om 

studenterna i framtiden ska kunna ”sättas in direkt i produktionen”, som Högskoleverkets 

utvärdering talar om, är det nödvändigt för dem att veta hur produktionen ska gå till:  
 
man får lära sig verkligen, det är rätt och det är fel, som jag sa, tidigare har man inte fått nån feedback, man har 
förstått ungefär hur man ska skriva, men nu får man det ännu tydligare, liksom svart på vitt, det här gör du rätt, 
det här gör du fel, så här skriver vi när vi är journalister. (Man, 24 år) 
 
Den tjugotreåriga kvinnan beskriver en liknande situation på folkhögskolan. Hon säger att 

läraren ”gör plus för det som är bra och säger att det här är bra, det här är en journalist, det här 

ser man att du har tänkt journalistiskt”. Att studenterna får lära sig att ”det här gör du rätt, det 

här gör du fel”, ”så här skriver vi när vi är journalister”, förmedlar bilden av ett yrke och ett 

arbetssätt som är en gång fastlagt och definierat. Lärarnas roll är då att föra vidare dessa 

definitioner till framtidens journalister: ”nu lär vi upp en ny generation i den här lunken 

liksom”, som den tjugofemårige studenten uttrycker saken. 

 

Nödvändiga kunskaper? 
Journalistyrket är inget legitimationsyrke såsom läkar- och advokatyrket vilka kräver en 

officiellt sanktionerad utbildning. Som den tjugofyraårige studenten berättade går det alldeles 

utmärkt att börja jobba som journalist utan någon utbildning – yrket kan man lära sig på 

arbetsplatsen. Men det verkar ändå som att detta tillhör undantagen, och den tjugofyraårige 

studentens arbete var ju bara ett sommarjobb som inte helt kan likställas med en varaktig 

anställning. De intervjuade studenternas erfarenhet är istället att arbetsgivare kräver en 

genomgången journalistutbildning. Den tjugotreåriga kvinnan säger till exempel att ”man får 

inget jobb heller om man inte har nån utbildning” och den tjugofyraårige mannen menar att 

”idag måste man ha allting på papper tror jag, så det räcker inte bara med att kunna grejerna, 

man måste ha papper på att man kan det också”. 

   Professioner brukar bl. a. definieras av att ett medlemskap i professionen förutsätter en 

särskild utbildning.44 Journalistyrket har i denna mening professionaliserats – det blir allt 

svårare att ”glida in” i yrket. Att medlemmarna i en profession måste ha genomgått en 

särskild utbildning för att kunna verka som professionella innebär också att professionen har 

skaffat sig monopol, ”patent”, på sin verksamhet, att verksamhetsområdet har ”inhägnats” och 

                                                           
44 Thomas Brante, ”Sociologiska föreställningar om professioner”, i Den sociologiska fantasin: Teorier om 
samhället, Ulla Bergryd (red,), Stockholm 1987, s. 128. 
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att bara den som uppfyller inträdeskraven släpps in.45 Detta kan tyckas nödvändigt och 

självklart – man sätter sig inte gärna i ett flygplan om piloten inte kan flyga och om han eller 

hon inte har papper på detta. Ja, detta är så självklart att man som passagerare förutsätter att 

flygbolaget bara anställer professionella piloter. Ändå kan utbildningskraven ifrågasättas. 

Tendensen är nämligen att allt fler yrken eftersträvar professionell status och en strategi för att 

uppnå detta är ett ”förvetenskapligande” genom att yrket knyts till utbildningar som förläggs 

på högskolenivå, vilka ska vila på ”vetenskaplig grund”, dvs ”en systematisk såväl som 

abstrakt kunskapsbas”.46  

   Kan detta säga något om journalistyrket och journalistutbildningen? Journalistutbildningen, 

i varje fall på högskolenivå, innehåller som tidigare nämnts både teoretiska och praktiska 

delar. Teorin utgörs av främst statskunskap och media- och kommunikationsvetenskap och 

undervisningen i dessa ämnen hålls av lärare från dessa institutioner. Utöver dessa kunskaper 

undervisas studenterna i etiska regler, ”god publicistisk sed” och dylikt. Det som uppskattas 

mest av flertalet studenter är emellertid de praktiska övningarna där studenterna får lära sig 

färdigheter som är direkt tillämpbara: ”det är det praktiska man vill åt tycker jag”, säger 

tillexempel den tjugofyraårige studenten. Delar av de teoretiska kunskaperna verkar på något 

sätt ligga lite utanför det som de flesta uppfattar som det mest centrala, nämligen det 

praktiska: ”dom teoretiska blocken hade jag mycket väl kunnat vara utan liksom”, säger den 

trettiotvåårige mannen. Staffan Selander skriver i inledningen till antologin Kampen om 

yrkesutövning, status och kunskap att ”alltsedan högskolereformen 1977 ska utbildningen 

’vila på vetenskaplig grund’, något som har påverkat ett flertal yrkesinriktade utbildningar att 

införa särskilda (överbryggande) kurser för forskningsanknytning o likn. Därmed har man fört 

in abstrakt kunskap vid sidan om den yrkeskonkreta kunskapen.”47 Journalistutbildningens 

teoretiska anknytning kan ses som ett ”förvetenskapligande” av journalistiken, men detta 

behöver inte innebära att journalistiken därmed ”vilar på vetenskaplig grund”. De teoretiska 

kunskaperna behöver inte ha någon klar eller nödvändig koppling till de professionellas 

yrkesutövning och problemlösningsförmåga, utan kan istället ha ett symboliskt värde som ger 

verksamheten professionell status.48 Den tjugotreåriga kvinnan som läser på folkhögskola ser 

                                                           
45 Brante, 1987, s. 135f. 
46 Staffan Selander, ”Förvetenskapligande av yrken och professionaliseringsstrategier”, i Kampen om 
yrkesutövning, status och kunskap: Professionaliseringens sociala grund, Staffan Selander (red.), Lund 1989, s. 
111. 
47 Staffan Selander, ”Inledning”, i Kampen om yrkesutövning, status och kunskap: Professionaliseringens 
sociala grund, Staffan Selander (red.), Lund 1989, s. 17. 
48 Rolf Torstendahl, ”Professionalisering, stat och kunskapsbas: Förutsättningar för en teoribildning”, i Kampen 
om yrkesutövning, status och kunskap: Professionaliseringens sociala grund, Staffan Selander (red.), Lund 1989, 
s. 25. 
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sin utbildning som användbar just eftersom betoningen ligger på det praktiska snarare än det 

teoretiska: ” 

 
vi har fått lära oss såna konkreta och bra och, grejer som man kan tillämpa verkligen, inte bara, jaha lajlajlaj, en 
kommunikationsteori, såhär är den, det finns en sändare och en mottagare, ja, skit the same liksom, sitter du där 
på redaktionen, där är det inte den jävla teorin liksom. 
 
Om nu mycket utav den teoretiska kunskapen saknar praktisk tillämpning, så fyller den 

kanske en annan funktion. När jag frågade studenterna, Varför finns journalister?, fick jag 

nästan samma svar av alla – journalister behövs för att informera och granska:  
 
det här granskandet har ju med demokratin att göra också att om politiker bland annat och framförallt politiker 
helt enkelt började göra som dom vill en dag så har vi ju ingen demokrati längre, det måste ju vara nån som ser 
till att dom gör vad dom ska ungefär, det finns väl andra också i och för sig men, journalisterna är ju en viktig del 
för att allmänheten får reda på vad dom gör (Kvinna, 24 år) 
 
Den tjugofemårige mannen svarade genom att räkna upp journalistens uppgifter i punktform: 

”Kiggen, kommunicera, informera, granska, gruppgemenskap”. Dessa kunskaper har ingen 

direkt koppling till journalisternas problemlösningsförmåga, men utgör argument som 

legitimerar deras verksamhet i ett större sammanhang, en ideologisk överbyggnad som 

rättfärdigar det praktiska arbetet. Detta är samtidigt argument som tilldelar verksamheten en 

aura av viktighet – utan journalister kan makthavarna göra som dom vill – vilket legitimerar 

yrkesmonopolet.49 

   Enligt Bourdieu motiverar många grupper sina handlingar och sin ställning med att hänvisa 

till oegennytta, sanning och demokrati, samtidigt som materiella intressen och strävan efter 

makt förnekas.50 Bland journalister är detta särskilt tydligt – journalistiken ska granska 

makten och tjäna allmänheten och de kommersiella villkor på vilka verksamheten vilar kan 

möjligen accepteras, men aldrig riktigt erkännas som drivkrafter. Vad är det då för demokrati 

man värnar om? Det som avses verkar inte vara någon kommunikativ demokrati, med alla 

människors deltagande och öppna diskussioner som mål.51 Istället kan inhägnandet av 

verksamhetsutövningen bidra till att diskussionen stängs och att deltagandet begränsas genom 

att en enskild yrkesgrupp intar rollen av debattledare vars självpåtagna uppgift det är att 

fördela ordet och sätta dagordningen. Journalister blir till experter som säger sig arbeta för 

allmänhetens bästa, samtidigt som denna allmänhet alltmer avskärmas från den verklighet de 

                                                           
49 Brante, 1987, s. 136ff. 
50 Broady, 1990, 203f. 
51 Per Månson, ”Jürgen Habermas och moderniteten”, i Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, 
teoretiker, Per Månson (red.), Stockholm 1989, s. 314f. 
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främst möter i journalisternas tolkning. Journalister agerar på något sätt medborgare i 

publikens ställe.52 

 

Ramar i betong? 
Om man betraktar journalistiken utifrån är det svårt att se den som resultatet av enskilda 

subjekts fria val – tidningarna liknar varandra ganska mycket, och dagens tidning liknar 

gårdagens. Vissa dagar är likheten total. De amerikanska styrkornas intåg i Bagdad i april 

2003 var naturligtvis en stor nyhet. Dagen efter att amerikanerna intagit ett av 

presidentpalatsen i centrala Bagdad, valde de tre stora danska morgontidningarna, 

tillsammans med flera europeiska, men var och en för sig, att på förstasidorna publicera 

bilden på sex soldater som vilar ut i en av presidentens eleganta soffgrupper. Av alla bilder 

från kriget valde så många att publicera samma bild. ”Hvorfor blev det dét billede?”, frågar 

sig Politiken dagen därpå.53 Svaret måste vara att de som väljer vad som ska publiceras har 

samma uppfattning om vad som är en bra bild att publicera på förstasidan. Dessa 

bedömningar görs oberoende av varandra men är samtidigt beroende av samma journalistiska 

habitus. På något sätt verkar urvalskriterierna leva sitt eget liv oberoende av de journalister 

och redaktörer som för tillfället råkar tillämpa dem: ”Kanske ligger den egentliga makten över 

massmedierna just i massmediernas egen tradition. Journalisterna har, tänker man gärna, ordet 

i sin makt. Kanske är det tvärtom: att det är ordet som har makten.”54  

   De intervjuade studenterna är medvetna om att journalistyrket har sina begränsningar: ”när 

man tänker på det så är det ju ganska snäva gränser” (Kvinna, 24 år). Samtidigt menar de att 

det ändå finns ett visst handlingsutrymme. Enligt den tjugotreåriga kvinnan finns det ”ett 

system för hur man jobbar, och det lär man sig, fast det är inte gjutet i cement, utan det kan 

man töja lite på åt olika håll”. Hon pekar bl. a. på att även om det är cheferna som bestämmer 

över redaktionernas arbete, så kan enskilda journalister uppnå en viss självständighet genom 

att komma med egna initiativ och artikeluppslag. Samtliga intervjuade menar också att det i 

detta sammanhang finns en skillnad mellan olika typer av material. Den som arbetar med 

nyheter har mer begränsade möjligheter än den som skriver reportage, och den som är anställd 

på en redaktion har mindre frihet än frilansaren. 

   När studenterna tillfrågas om arbetets ramar tar de oftast fasta på de direkt synliga ramarna 

– att chefen bestämmer, att man måste anpassa sig till redaktionen etc – medan de osynliga 

                                                           
52 Bengt Nerman, Om erfarenheten: En studie i skapandets villkor, Stockholm 1982, s. 141f. 
53 Karen Klarskov, ”Drengeröve eller feltherrer”, i Politiken 09.04.03. 
54 Nerman, 1982, s. 134. 
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ramar som begränsar själva tänkandet verkar vara svårare att greppa, eftersom dessa är 

självklarheter och basic för många. Ändå är det kanske dessa självklarheter som har störst 

betydelse för journalistiken. Det var ingen yttre makt som beordrade tidningarna att välja just 

bilden på soldaterna i Saddam Husseins soffgrupp, men trots det var det, som Politikens 

nyhetsredaktör uttrycker saken, ”ikke nogen tvivl om, at det skulle vaere dét billede, vi satte 

på forsiden”.55  

 

Avslutande sammanfattning 
Journalister kan ses som aktörer vilka besitter olika positioner på ett hierarkiskt ordnat socialt 

fält. På fältet pågår ständigt en kamp om vilket agerande som ska erkännas som det rätta och 

vilka aktörer som ska accepteras och erkännas som ledande och framgångsrika. Samtidigt 

råder hela tiden en underliggande enighet om vad striden handlar om och vad vinsterna är 

värda. En aktör på journalistikens fält måste producera material som erkänns som 

journalistiskt av fältets övriga aktörer, annars är han eller hon inte journalist. Det är således 

fältets aktörer som själva ser till att definitionerna och uppförandekoderna upprätthålls och 

efterlevs och genom att göra detta bevarar aktörerna samtidigt det fundament på vilket den 

egna existensen vilar. Alla aktörer har emellertid inte samma inflytande. De aktörer som 

erkänns som normgivande och de aktörer som besitter ledande positioner har större makt att 

påverka definitionerna än aktörer längre ner i hierarkin. På journalistikens fält är bl. a. 

redaktörer och journalistutbildare sådana aktörer med makt över dem som söker tillträde till 

fältet. Genom att uppmuntra och kräva vissa beteenden, egenskaper och kvalifikationer kan 

dessa fältets ”gatekeepers” (för att låna ett uttryck från journalistikens värld) kontrollera att 

nykomlingarna lever upp till de krav som ställs: ”den som gör mest som dom andra, dom som 

redan jobbar där, den får jobbet”, säger en av de intervjuade studenterna. Dessa krav är svåra 

att formulera explicit, eftersom de inte kan reduceras till bara en samling färdigheter: 

”journalist det är något man har”, menar den student som själv har det i ryggmärgen. 

Journalist blir man genom att anamma yrkestänkandet som en självklar del av det egna 

tänkandet. De studenter som redan ser sig själva som journalister tenderar att beskriva 

tänkandet som just självklart och naturligt, medan de som inte delar detta sätt att tänka, som 

måste ”bortse rätt mycket från sig själv”, har svårare att känna sig hemma på fältet och 

upplever anpassningen till normerna som en tvingande underordning. Analysen visar också att 

de studenter som talar om sig själva som journalister på ett mer oproblematiskt sätt, antingen 
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har arbetat med journalistik tidigare eller har haft journalistiken som mål sedan lång tid 

tillbaka. Dessa studenter har på något sätt ställt in sig på och anpassat sig till journalistiken 

redan innan de sökt och börjat utbildningen. Uppkomsten av en reservarmé av arbetslösa 

journalister har medfört att en genomgången journalistutbildning numera ses som ett krav av 

många arbetsgivare. Yrket har därför alltmer kommit att likna en profession med ”patent” på 

sin informerande och granskande verksamhet. Det paradoxala är att yrket har en demokratisk 

målsättning och samtidigt framstår som ett inhägnat reservat för en grupp särskilt utvalda 

experter. 
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Bilaga 
 
Intervjuguide 
 
Ålder och bakgrund 
Hur gammal är du? Varifrån kommer du? Vad har du gjort tidigare? Varför ville du bli 
journalist? När kom du på det? Har du någon tidigare erfarenhet av yrket eller branschen? 
Varför sökte du denna utbildning? Var det självklart att gå en journalistutbildning? 
 
Om utbildningen 
Varför finns journalistutbildningar? Vad är det ni undervisas i? Läser man sig till 
kunskaperna, eller lär man sig genom övningar? Hur går de olika undervisningsmomenten 
till? Vad går de ut på? Varför tror du att undervisningen är upplagd så? Undervisar man i det 
som du tycker är viktigt? Vad är det som bedöms av lärarna? Bedömer man det som du tycker 
är viktigt? Vilka är lärarna, vilken bakgrund har de? Det finns en föreställning om att 
journalisten ska rapportera sakligt och neutralt om det som är sant och relevant: Är det något 
som behandlas på utbildningen? Hur? Hur lär man sig att skilja mellan sant och falskt, 
relevant och irrelevant? Har du haft någon praktik? Var? Hur upplevde du den? Vad fick du 
göra? Beskriv en dag under praktiken? Hade du någon nytta av det du lärt dig under 
utbildningen? Vilka erfarenheter tar du med dig från praktikperioden? Var du ”journalist” 
under praktiken, eller mer en elev? Finns det någonting i utbildningen som du är särskilt 
nöjd/missnöjd med? Är det någonting du saknar eller tycker är överflödigt? Vad har hittills 
varit din största behållning av utbildningen? Tycker du att du har förändrats under 
utbildningens gång? Hur? Har din syn på journalistiken och yrket förändrats? Skulle du säga 
att du ”tänker journalistiskt” när du arbetar med journalistiskt material? Vad innebär det i så 
fall? Är det någonting du har fått lära dig? Hur?  
 
Om yrket 
Varför finns journalister? Vad kännetecknar bra/dålig journalistik? Vad är en journalists 
viktigaste uppgifter? Ser du journalistiken som ett kall eller som ett vanligt arbete? Vilken 
journalistik är idealisk? Vilket makt har man som journalist, har man någon makt? Hur ska 
man hantera den? Vad ska man använda sin makt till? Vilket är ditt intryck av branschen? 
Många människor uttrycker kritik mot journalister och journalistik: Hur ser du på den 
kritiken? Vad känner du inför att arbeta med något som så många är kritiska mot? Vad vill du 
arbeta med, och var? Tror du att du kommer att ha någon nytta av utbildningen i ditt framtida 
yrkesliv? På vilket sätt? Vad skiljer en utbildad journalist från en outbildad? Identifierar du 
dig som journalist? Om ja, när började du att göra det? Vad innebär det? Vilket typ av 
journalist identifierar du dig med? Om nej, varför inte? Tror du att du kommer att identifiera 
dig som journalist? Vilken typ av journalist vill du i så fall identifiera dig med? Upplever du 
att det journalistiska arbetet och arbetssättet är på förhand fastlagt och definierat och att det 
gäller för dig att lära dig hur man så att säga ”ska” göra, eller upplever du yrket som mer 
rörligt och fritt och att du har stort utrymme att själv bestämma hur du vill arbeta? 
 
Övrigt 
Har du någonting annat att tillägga? 
 


