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Sammanfattning 

Denna uppsats strävar efter att undersöka kvällstidningarna Aftonbladet och Expressens 

rekryteringsmetoder och på detta sätt göra läsaren uppmärksam på vilka vägar som finns in på 

dessa tidningsredaktioner.  

   Vi anser att det råder en osäkerhet hos personer som vill arbeta som journalister kring vad som 

egentligen krävs av dem och vad som värdesätts av en rekryterare. Vad ska en ny journalist ha 

packat sin ”journalistiska ryggsäck” med under utbildningens gång och vilka kvaliteter måste han 

eller hon ha för att sticka ut i konkurrensen om platserna på en tidningsredaktion? Spelar 

journalistutbildning någon roll? Är en person med journalistisk utbildning mer intressant än en 

person utan?  

    

Vi kan efter vår undersökning konstatera att vägen in på kvällstidningarna Aftonbladet och 

Expressen inte alltid har samma form och utseende. Det finns inte en väg, det handlar inte om två 

vägar. Vägarna in på tidningsredaktionerna är betydligt fler och ser olika ut.  

   Det handlar inte bara om utbildning, det handlar inte bara om personlighet. Det handlar inte 

bara om kunskaper och det handlar inte bara om arbetslivserfarenhet. Det handlar istället om en 

blandning av dessa och en mängd andra ingredienser.  
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Inledning 
 

Det råder ett överskott på journalister och arbetslösheten ligger på en hög nivå. […] Många utbildar 

sig till dessa yrken genom en mängd olika utbildningar. Utbudet av utbildningsplatser överstiger den 

tillväxt av jobb som sker. 1 

 

Många vill arbeta inom journalistiken, många vill bli journalister. Konkurrensen är hård. 

   Många människor tror vi drömmer om ett framtida arbetsliv som radiopratare, programledare eller 

som journalist på en av de stora kvällstidningarnas nöjessidor. Därför har många sökt sig till någon av 

de många skolor och utbildningar som finns, för att skaffa sig en bra grund inför det kommande 

arbetslivet. Detta har bidragit till att öka konkurrensen ytterligare.  

   Idag är en journalistisk utbildning inte ett måste, men vi tror däremot ett det är ett av de många krav 

som vanligtvis ställs i många av de platsannonser där man exempelvis efterfrågar en tidningsreporter. 

Lägg därtill ett par års erfarenhet av journalistiskt skrivande eller redigeringsarbete på en 

tidningsredaktion. Kraven ser ut att vara högt ställda och man kan tänka sig att vägen till redaktionen 

kan kännas mer än lång för personer med siktet inställt mot journalistiken. 

   Men hur är det egentligen? Är man verkligen tvingad att ha med sig en fullpackad journalistisk 

ryggsäck när man söker drömjobbet? I en platsannons är kraven tydliga och hårda, gränserna är 

tydligt satta och stänger redan direkt ute de personer som kommer utan utbildning i bagaget. I en tid 

då konkurrensen är stenhård kring såväl utbildningsplatserna som journalistjobben kan man anta att 

personer med bäst utbildning ligger högt upp på tidningarnas önskelistor. 

   Samtidigt ser vi i kvällstidningarna nästan dagligen nya exempel på personer som tagit sig in i 

mediebranschen, trots att de ofta inte har någon journalistikutbildning med sig sedan tidigare. Många 

av dessa syns i form av en byline och text på tidningarnas krönikesidor och är i många fall personer 

som redan synts i mediebruset på olika sätt.  

   Hur ser deras väg in i journalistiken ut? Vad är en journalist och måste man vara journalist för att få 

utrymme i tidningsspalterna? De tidigare så skarpa gränserna blir otydligare och skapar osäkerhet 

kring vad som egentligen krävs för att man ska ges utrymme på tidningsredaktionerna.  

   I denna uppsats vill vi räta ut frågetecknen och informera de osäkra. Denna undersökning kommer 

att ta dig läsaren närmare problematiken och de frågor som många människor med journalistdrömmar 
                                                
1 Arbetsförmedlingen (2009) Yrken A-Ö, http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?c=107 , hämtad 
(091204). 
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ställer sig.  

   Genom intervjuer med rekryterare på Aftonbladet och Expressen hoppas vi bringa klarhet i vilka 

krav som ställs på de sökande och genom att relatera dessa intervjuer till tidigare forskning hoppas vi 

ge läsaren en bild av hur vägarna till kvällstidningarna kan se ut. 

   Vi tycker att denna undersökning är viktig att genomföra, då vi hoppas kunna råda bot på den 

osäkerhet vi tror finns hos personer som strävar efter att bli journalister. Vi hoppas också att 

uppsatsen ska ge oss förutsättningar att välja den bästa vägen till ett jobb inom mediebranschen.  

 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som egentligen avgör vem som får ta klivet in på 

kvällstidningarnas redaktioner. Vi kommer att undersöka journalistrollen som yrkesroll och försöka 

tillgodogöra oss kunskaper om vilka krav som ställs på personer som vill arbeta som journalister. 

   Vi har uppfattningen att det finns en motsägelsefullhet i dagens rekryteringskrav och vi anser att 

denna är som störst på kvällstidningarna, där vi ofta ser exempel på personer som, trots att de inte har 

någon journalistisk utbildning, får möjlighet att synas och skriva på tidningssidorna. Många av dem är 

sedan tidigare kända artister, skådespelare eller författare. Andra har synts i dokusåpor eller på 

framgångsrika bloggar på Internet. Gemensamt för dessa personer är att de på något sätt verkar ha 

tagit en alternativ rekryteringsväg in i tidningarnas värld. En väg som lett dem både ikapp och förbi 

de journalistikstuderande. Genom att prata med rekryterare vid dessa tidningar hoppas vi öka vår 

förståelse för hur rekryteringsarbetet går till och få svar på varför en person ges ett jobb, samtidigt 

som en mängd andra sökande nekas arbete.    

   I och med att det inte finns något som kallas legitimerad journalist finns det inga regler eller stadgar 

som slår fast vem som får, kan eller ska kallas journalist. Detta tror vi gör att det istället är tidningarna 

själva som sätter gränserna för vem får ta klivet in på redaktionen och vem som får stå kvar utanför. 

   I denna undersökning kommer vi att titta närmare på vad det innebär att vara journalist. Vi kommer 

att beröra frågan vem som är journalist och om man måste vara det för att få utrymme på 

kvällstidningarna. 
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Frågeställningar 
 

• Vad är avgörande för inkludering och exkludering på tidningsredaktionerna? 

• Vem är journalist i rekryterarnas ögon? 

• Vilken erfarenhet väger tyngst för en arbetssökande journalist? 

 

Teori och tidigare forskning 
 

Vi har under vår teoretiska materialinsamling läst ett antal böcker och antologier, från vilka vi har 

hämtat begrepp, tankar och idéer som legat till grund för den teoridiskussion vår undersökning 

kommer att utgå ifrån.  

    Från böckerna har vi bland annat inhämtat kunskap kring professionaliseringsbegreppet, vilket vi 

valde att titta närmare på av den anledningen att vår uppsats ifrågasätter vad rekryterare på 

kvällstidningarna kännetecknar som en journalist, det vill säga en person som är sysselsatt inom 

journalistkåren, samtidigt som professionsforskningen behandlar frågor exempelvis kring hur en 

yrkesgrupp skapas.  

   Vi tittade också närmare på boken Yrke på glid 2 som diskuterar det så kallade de-

professionaliseringsbegreppet, vilket kan uppfattas som en motsats till professionaliseringen, ett 

begrepp vi själva tolkar som processen för att höja statusen på en yrkesgrupp eller ett yrke. Vi 

kommer i undersökningen inte att titta närmare på de-professionaliseringen som sådan, men vi 

använder oss av denna bok för att visa på den motsägelsefullhet som vi tycker oss se inom 

journalistiken. 

   Litteraturen som vi använt oss av kommer nedan att presenteras på ett övergripande sätt, för att ge 

läsaren en bild av de tankegångar som syns i böckerna. I slutet av detta avsnitt kommer vi sedan att 

samla de tankar vi väljer att utgå ifrån i en, som vi kallar det, egen teoridiskussion. Det är genom att 

relatera det material vi fått fram i våra intervjuer till denna teoridiskussion som vår analys kommer att 

ta sig framåt. 

                                                
2 Gunnar Nygren, Yrke på Glid: Om journalistrollens de-professionalisering, Stiftelsen Institutet för Mediestudier 
(Stockholm, 2008). 
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   Vi kommer i följande teoriavsnitt bland annat ge exempel på litteratur som diskuterar begreppet 

professionalisering, ett begrepp som enligt uppslagsverket Nationalencyklopedin förklaras så här: 

 

[…] ”process som leder till att en yrkesgrupp tillägnar sig de kännetecken och den kompetens 
som är utmärkande för en profession, ofta genom att kombinera yrkesverksamhet med lång 
högskoleutbildning och forskning. Leder ofta till legitimation och yrkesgruppens monopol på 
yrket”3. 
 

Professionaliseringen är processen som leder till att ett yrke kan kallas för en profession, ett 

begrepp som enligt samma uppslagsverk förklaras som ett ”yrke vars auktoritet och status bygger 

på hög formell utbildning”4. Det är dessa begreppsförklaringar vi kommer att ha med oss in i 

teoriavsnittet, i vilket vi dock kommer att visa på att det råder en viss osäkerhet kring huruvida 

dessa förklaringar är rätt eller fel. 

 

Kampen om yrkesutövning, status och kunskap: Professionaliseringens sociala 
grund (1989)

5
: 

Staffan Selander inleder med att diskutera professionaliseringsforskningen och tankar kring 

begreppen professionalisering och profession, och han presenterar i inledningskapitlet av denna bok 

de vanligaste betydelserna av dessa ord. Författaren menar att man kan närma sig professionalisering 

i, eller av, ett samhälle på olika sätt och förklarar att man å ena sidan kan ställa upp ett antal kriterier 

som skiljer en profession från ett annat yrke, eller å andra sidan betona processen då ett yrke blir, eller 

försöker bli, en profession.6 Han menar därmed att båda dessa situationer kan vara exempel på 

situationer som man kan kalla professionalisering.  

   Selander ger exempel på andra förklaringar av begreppen professionell och profession och kommer 

på detta sätt fram till att de olika betydelserna inte utgör någon säker grund för ”att bestämma vad 

termerna egentligen betyder eller varför ”professionalisering” förefaller så attraktivt för olika 

yrkesgrupper”7. Han ger exempel på professionaliseringens motsats, deprofessionaliseringen, och 

nämner boktryckaryrket som ett yrke som gått åt motsatt håll jämfört med många yrken. Till en början 

tillhörde yrket samhällets elit och hade hög status, men under årens lopp har yrket halkat efter och 

                                                
3 Nationalencyklopedin, sökning på professionalisering, http://ne.se/professionalisering, hämtad (091204). 
4 Nationalencykopedin, sökning på profession, http://ne.se/profession, hämtad (091204). 
5 Staffan Selander, Kampen om yrkesutövning, status och kunskap: Professionaliseringens sociala grund, 
Studentlitteratur (Lund, 1989). 
6 Staffan Selander, ”Inledning”, i Kampen om yrkesutövning, s.11. 
7 Ibid, s.13. 
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blivit mindre professionellt. 8 

   Författaren tar upp frågan kring gränsdragningen mellan yrken och professioner och vad skillnaden 

egentligen är mellan dessa begrepp. Han refererar vidare till Ernest Greenwood, vars teori menar att 

en profession har en systematisk teori och auktoritet, samhällelig sanktion, etiska regler och en egen 

kultur och att det är på detta sätt ett yrke skiljer sig mot ett vanligt yrke.9 Det finns dock problem med 

detta och Selander förklarar att en stark tolkning av detta skulle betyda att alla kriterier som 

Greenwood nämner skulle behöva uppfyllas för att en yrkesgrupp ska kunna kallas för en profession. 

Detta skulle göra det svårt att passa in exempelvis de yrkesgrupper som vanligtvis räknas som 

professioner; läkaryrket och juristyrket. 10 En svag tolkning av ovanstående tankar skulle å andra 

sidan betyda att endast ett fåtal av kriterierna skulle behöva vara uppfyllda för att ett yrke skulle kallas 

för profession, men då skulle i sin tur antalet yrken som kunde räknas som professionella öka 

drastiskt. 11 

   Oavsett vilken tolkning som används får vi uppfattningen att en profession är något som rankas som 

högre, finare och bättre än ”ett vanligt yrke” och det understryks också av Selander när han tittar 

närmare på hur så kallade stängningsstrategier kan användas för att mer eller mindre synliggöra en 

yrkesgrupp.  

   Genom att referera till Fred Parkin förklarar han den weberianska idén om ”social stängning” 

(social closure). Denna stängningsstrategi innebär bildligt talat att man sätter upp ett staket eller en 

gräns kring något och Selander förklarar att sociala grupper genom denna process försöker maximera 

sina egna tillgångar, genom att begränsa åtkomsten av resurser eller möjligheter till en mindre krets 

av personer. 12 Parkin använder sig av begreppsparet ”exclusion”-”usurpation” i sin analys, där det 

förstnämnda betyder att utestängda andra. Utestängningen kan ske exempelvis genom kontroll över 

utbildning eller legitimation och medför att en yrkesgrupp tar kontroll över sitt yrkesområde. Selander 

exemplifierar detta då han förklarar att läkare använt sig av denna strategi för att exkludera 

exempelvis spågummor, som gett sig in på läkaryrkets område. 13 

   Parkin menar att professionerna är framgångsrika grupper ”vilka har lyckats monopolisera vissa 

kunskaper och färdigheter, och som genom politiska påtryckningar på staten har fått sanktion för att 

                                                
8 Staffan Selander, ”Inledning”, i Kampen om yrkesutövning, s.13. 
9 Ibid, s.14. 
10 Ibid, s.14 f. 
11 Ibid. 
12 Ibid, s.16. 
13 Ibid. 



 9 

utbildning, betyg och legitimation upprätthålls som stängsel”14. Han menar att professionerna genom 

att använda utbildning och legitimation som stängsel lyckats få ett exklusivt inflytande över sitt 

verksamhetsområde, genom att stänga ute personer som inte uppfyller de satta kraven. 15 

   Klas Åmark menar i kapitlet ”Öppna karteller och sociala inhägnader” att debatten om 

professionaliseringsstrategier alltid ägnat ett särskilt intresse åt de strategier som använts för att 

begränsa konkurrensen om yrkesområden, och för att upprätta monopol över de kunskaper som 

används i utövandet av olika yrken. Han använder också läkaryrket som exempel och förklarar att de 

hävdat att endast de som genomgått den särskilda yrkesutbildningen har de kunskaper som krävs, och 

därmed rätten, att utöva yrket. 16 

   Enligt Åmark menar Parkin att klasser och sociala grupper uppkommer genom att en grupp 

försäkrar sig själv om en privilegierad position på bekostnad av andra grupper och att så kallade 

härskande grupper uppstår då de erövrar ett slags kontrollmonopol över yrkesområdet. Åmark säger 

vidare att Parkin menar att professioner kännetecknas av att de erövrar ett legalt monopol på sitt 

yrkesutövande och att de begränsar tillgången till arbetskraft inom ett yrkesområde för att slå vakt om 

dess marknadsvärde. 17 Han är dock inte helt överens med Parkins teorier och lutar sig också mot 

Randall Collins, som talar om att det finns en strävan efter att använda akademisk examina som ett 

krav för att utöva ett yrke och räknar detta som en professionell strategi. 18 

   Åmark samlar tankar från de nämnda forskarna och menar att det, till skillnad mot vad den 

Weberinspirerade tanken säger, är viljan att begränsa konkurrensen inom ett yrkesområde som ligger 

bakom de strategier som fungerar som utestängande för vissa grupper.19 

   Klas Åmark diskuterar utbildningens roll i stängningsstrategierna och han menar att den högre 

utbildningen kan användas på två sätt i den strategi som kallas för ”social stängning”. Dels kan 

utbildningen användas för att reglera antalet yrkesutövare och dels föra att kontrollera vem som har 

rätt att utöva yrket och därmed stänga ute obehöriga från yrket. 20 I en sammanfattning radar han upp 

en rad punkter som beskriver den sociala inhägnadsstrategin, en strategi han börjar med att ställa upp i 

tre punkter: 

1. Upprättandet av ett kunskapsmonopol, genom en särskild utbildning på hög nivå och med en 

                                                
14 Staffan Selander, ”Inledning”, i Kampen om yrkesutövning, s.16 f. 
15 Ibid. 
16 Klas Åmark, ”Öppna karteller och sociala inhägnader”, i Kampen om yrkesutövning, s.89. 
17 Ibid, s.93. 
18 Ibid. 
19 Ibid, s.94. 
20 Ibid, s.96. 
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strikt reglerad intagning till utbildningen. 

2. Upprättande av yrkesmonopol, på det sättet att bara de med en examen från specialutbildning 

tillåts utöva yrket. 

3. Upprättande av mindre och mer exklusiva inhägnader inom yrkesområdet för specialister, men 

hårdare legitimeringskrav. 21 

 

Han kommenterar det hela och slår fast att sociala stängningsstrategier begränsar konkurrensen 

mellan yrkesutövarna, av den anledningen att de personer som anses vara icke behöriga utestängs och 

förbjuds att utöva yrket. Han menar att de sociala inhägnaderna garanterar de professionella arbete 

och samtidigt höjer deras professionella status. 22 Åmark förklarar att en effektiv stängningsstrategi 

kan leda till yrkes- och kunskapsmonopol och samtidigt till höjd status för yrkesutövarna. 23 

   Staffan Selander gör i kapitlet ”Förvetenskapligande av yrken och professionaliseringsstrategier” en 

jämförelse mellan två yrkesgrupper som använder sig av olika strategier; Syo-yrket och journalistik. 

Han understryker att journalisten är en äldre yrkeskategori och att den praktiska yrkeskompetensen 

har utvecklats under ett drygt sekel, medan Syo-yrket är nytt och den praktiska kompetensen har 

utvecklats under bara fyra decennier. Han menar att journalistiken har lyckats inmuta ett eget, starkt 

kunskapsområde, medan Syo-yrket ännu inte har nått dit. 24  

   Selander diskuterar fram och tillbaka om hur framgångsrik journalistiken har varit på grund av 

”stängningsstrategier” (”social closure”), medan syokonsulenterna har försökt använda 

”stängningsstrategierna som en alliansstrategi”. 25 

    

”Social closure” är ett begrepp som vi fattat tycke för och vi kommer att använda oss av detta i vår 

teoridiskussion som en av flera teoretiska utgångspunkter i vår undersökning.  

 

 

 

 

                                                
21 Klas Åmark, ”Öppna karteller och sociala inhägnader”, i Kampen om yrkesutövning, s.105. 
22 Ibid, s.106. 
23 Ibid, s.107. 
24 Staffan Selander, ”Förvetenskapligande av yrken och professionaliseringsstrategier”, i Kampen om yrkesutövning, 
s. 122 f. 
25 Ibid. 
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Journalisternas Bok (2001) 26 : 

Journalisternas Bok gavs ut av Svenska Journalistförbundet lagom till dess 100-årsjublileum 2001. 

Boken skildrar utvecklingen inom journalistiken och journalistförbundet sedan starten 1901 och vill 

enligt förordet ”ge ansikten åt den vanliga journalisten från då till nu”. ”Boken har blivit en 

journalistisk bok, om än anlagd på vetenskaplig grund. Alla slags journalister i alla åldrar kommer att 

känna igen sig och få sin bild av yrket bekräftad.”27 

   Boken är uppdelad i en mängd kapitel, av vilka vi valde att läsa två.  

Lars-Åke Engbloms kapitel ”Varför professionalisering?” är flitigt använt i referens- och 

litteraturlistor i flera av de uppsatser och böcker vi läst under vår teoretiska materialinsamling. 

Kapitlet är intressant då det tar oss närmare den problematik vi är intresserade av att undersöka. 

Författaren diskuterar i kapitlet den professionalisering inom journalistyrket som han menar skett 

sedan Journalistförbundet grundades för drygt 100 år sedan. 28 

   I kapitlet tittar författaren på den tidiga journalistiken och förklarar att journalistyrket till en början 

var ett yrke förknippat med låg status, lön och samhällelig acceptans. Mycket av detta kunde 

tillskrivas den ojämna kunskaps- och utbildningsnivån inom kåren, vilket man tog hänsyn till när man 

under 1960-talet startade den första allmänna journalistutbildningen i Sverige. 29  

   Sedan dess har utbildningarna blivit fler, kunskapsnivån höjts inom journalistkåren och yrket har 

också fått en helt annan status jämfört med hur det var under den första halvan av 1900-talet. 

Författaren pekar på att de kunskaper som dagens journalister idag besitter är exklusiv och att yrket på 

många sätt kräver specialkunskaper. Han menar att det har skett en professionalisering inom 

journalistyrket och att detta konstaterande lägger sedan grunden för återstoden av kapitlet, då 

författaren diskuterar om detta också innebär att yrket är en profession eller ej. 30 

   Till en början ger han dock läsaren möjligheten att tolka begreppet profession och ger exempel på 

vanliga definitioner som används av andra författare eller forskare. Professorn i sociologi, Inga 

Hellberg, menar till exempel att ”professioner är yrkesgrupper som klart avgränsat eller 

monopoliserat positioner på arbetsmarknaden på basen av ett kunskapsmonopol31”. 

   Den ofta citerade sociologen Earnest Greenwood menar att en profession ska ha en systematisk 

                                                
26 Agneta Lindblom Hulthén (red), Journalisternas Bok, Svenska Journalistförbundet (Borås, 2001). 
27 Agneta Lindblom Hulthén (red), Journalisternas Bok, s.7.  
28 Lars-Åke Engblom, ”Varför professionalisering” i Journalisternas Bok, et pasim. 
29 Ibid, s. 258. 
30 Ibid, s.259. 
31 Lars-Åke Engblom, ”Varför professionalisering?”, i Journalisternas Bok, s.259. 
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teori, auktoritet, samhällelig sanktion och en gemensam kultur och den lika väl citerade Talcott 

Parsons framhåller bland annat att arbetet inom en profession utförs till kollektivets bästa och att den 

professionelle fått sitt yrke genom prestation och inte genom arv. 32 

   Att det ska finnas en kunskapsklyfta mellan utövare och allmänhet och att ingen ska kunna ge sig in 

på området och ifrågasätta det är ett annat av de många kriterier som nämns som avgörande för 

huruvida ett yrke ska kallas för profession eller ej. Engblom konstaterar att allt är en tolkningsfråga. 33 

   Engblom samlar ihop en mängd av de karakteristiska drag som brukar användas när man ska 

beskriva och förklara begreppet profession och tittar därefter på journalistyrket. Med de 

karakteristiska dragen som mall diskuterar han journalistikens, och journalistrollens, förändring under 

det senaste århundradet.   

   I kapitlet tittar han bland annat närmare på vilka kriterier som ska användas för att förklara 

begreppet profession, hur journalistförbundet och journalistrollen förändrats, vilka frågor som präglat 

journalistyrket, hur man skiljer en informatör från en journalist och hur detta kan vara ett bevis på 

”social stängning”. Han förklarar hur viktig utbildningen är i professionaliseringsprocessen och vilken 

vikt som har lagts vid utbildning i rekryteringsprocesserna för journalister. Därtill tittar han på hur 

synen på journalistiken förändrats i och med professionaliseringen av yrket och diskuterar vilka 

konsekvenser professionaliseringen har inneburit. 34 

   Engblom beskriver bland annat Svenska Journalistförbundets utveckling och hur detta har påverkat 

journalistrollen och vem som kan, eller inte kan, kalla sig för journalist. Numera kan en person som 

huvudsakligen har journalistiska uppgifter som är förenliga med SJF:s yrkesregler och uppfyller 

förbundets övriga kriterier, bli medlemmar i journalistförbundet och i och med det göra sig förtjänt av 

ett presskort från förbundet. 35 Vi tolkar detta som att en person som inte uppfyller kriterierna är 

därmed inte aktuell för en plats inom Journalistförbundet och det var detta som väckte vårt intresse, 

eftersom vi tycker att detta i så fall kan vara något som kan stämma överens med begreppet ”social 

stängning36”. 

   Författaren pekar på att renodlingen inom Journalistförbundet är ett exempel på så kallad ”social 

stängning”. Begreppet innebär i så fall att de personer som ingår i förbundet kan, och får, sätta gränser 

mot de som står utanför. Med andra ord kan de personer som anses vara journalister stänga ute de 

                                                
32 Lars-Åke Engblom, ”Varför professionalisering?”, i Journalisternas Bok, s.259. 
33 Ibid, et pasim. 
34 Ibid, s.264 ff. 
35 Ibid, s.261 ff. 
36 Lars-Åke Engblom, ”Varför professionalisering?”, i Journalisternas Bok, s.261 ff. 
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personer som inte anses vara detta. ”Ofta ligger makt och intressemotsättningar bakom. I 

journalisternas fall har en sådan kamp mer gällt symboliska än materiella värden främst yrkesrollens 

status37”. 

    Engblom tittar också på hur utbildningsnivån höjts i och med den förändring som skett inom 

journalistiken. Sedan 1960-talet, då journalistutbildningarna startade i Sverige, har yrket hela tiden 

fått högre status och utbildningens betydelse för att forma en professionell yrkesroll har av den förste 

rektorn vid Journalisthögskolan i Stockholm, Lars Furhoff, betonats starkt. 38 

   Trots att författaren Engblom refererar till Högskoleverkets utvärdering om journalistutbildningen 

och konstaterar att det går att bli en bra journalist utan formell utbildning, menar han att utbildningen 

är väldigt viktig.39  

  ”De samlade utbildningsinsatserna har gett rekryteringen till yrket en annan karaktär40”.  Engblom 

menar att en mer systematisk rekrytering är ett led i den professionaliseringsprocess som pågått och 

ännu pågår. Engblom menar att den mer systematiska rekryteringen är en utlösande faktor för 

professionaliseringen. ”Få kommer i dag in i yrket på ett slumpmässigt sätt, även om vägarna in i 

journalistiken alltjämt är många41”. 

   En av de frågor eller diskussionsämnen som dyker upp i kapitlets slutfas är huruvida den ökade 

utbildningsnivån och professionaliseringen är positiv eller negativ. Engblom tar exempelvis upp ett 

problem en del människor kopplar samman med professionalisering och det faktum att fler människor 

utbildar sig på landets journalistikutbildningar. Kritiska röster menar nämligen att detta riskerar att 

göra journalistiken likriktad och förutsägbar. Bengt Nerman, före detta lärare vid Journalisthögskolan 

i Stockholm, menar att ”Det är farligt med yrkeskårer med homogen sammansättning, utbildning och 

inriktning med totala anspråk42”. Han menar även att ”Vi behöver inga massmediaspecialister utan 

vanliga människor med kunskaper, intressen och önskningar. Den som kan något kan också skilja 

väsentligt från oväsentligt och ställa frågor. Det kan ingen utbildning i frågeteknik lära ut43”. 

   Engblom kommer fram till att det på många sätt går att se på journalistiken som en profession, då 

yrket uppfyller flera av de kriterier som brukar användas för att definiera just en profession. Dock 

menar han att detta är en tolkningsfråga och att det samtidigt finns en rad kriterier som journalistiken 

                                                
37 Lars-Åke Engblom, ”Varför professionalisering?”, i Journalisternas Bok, s.263. 
38 Ibid, s.264. 
39 Ibid, s.264 ff. 
40 Ibid, s.265. 
41 Ibid, s.267. 
42 Lars-Åke Engblom citerar Bengt Nerman, ”Varför professionalisering?”, i Journalisternas Bok, s.270. 
43 Lars-Åke Engblom citerar Bengt Nerman, ”Varför professionalisering?”, i Journalisternas Bok, s.270. 
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inte uppfyller. Han menar bland annat att det fortfarande går att arbeta som journalist trots att man 

inte har en formell utbildning inom området. 44 

   Vi är inte intresserade av att undersöka huruvida journalistyrket är en profession eller inte, vilket 

många diskuterat under årens lopp, men vi tycker däremot att begreppet och teorierna kring det är 

intressanta att använda på andra sätt när vi gör vår undersökning. Vi vill i vår uppsats titta närmare på 

vilka krav som ställs på de personer som söker jobb som journalister på Aftonbladet och Expressen 

och kan därför använda oss av en hel del i Engbloms kapitel. Vi är intresserade av hur 

tidningsredaktionerna kan sätta gränser för vem som får, eller inte får, komma in på tidningen och har 

funnit mycket matnyttig information i ”Varför professionalisering?”.  

   En person som varit flitigt använd i de referenslistor vi läst under vår materialinsamling är Gunnar 

Nygren. Medieforskaren och lektorn på Södertörns Högskola har tidigare arbetat som journalist och 

har också gett ut ett par böcker om bland annat journalisternas arbete och den förändrade 

medievärlden. Vi har läst delar ur tre av hans böcker. 

 

Yrke på glid: Om journalistrollens de-professionalisering (2008)
45

: 

I denna bok diskuterar Gunnar Nygren vad som händer med den journalistiska yrkesrollen i en 

förändrad medievärld. Författaren menar, till skillnad mot många andra, att den professionalisering 

som ägt rum under lång tid inom journalistiken, nu har vänt om. Han ser istället tecken på en de-

professionalisering, vilket då skulle innebära att yrkesgruppen blir mindre homogen. ”En ökad 

differentiering i medierna, framväxten av kommersiella etermedier och nya medieformer gör att det är 

mindre självklart vad som är god journalistik och vem som är journalist46”. 

   Nygren menar att journalistrollen är mitt uppe i en förändringsprocess som pågått en tid och pekar, 

förutom att gå igenom journalistikens historia, på en rad tecken som alla kan fungera som bevis på 

den nämnda de-professionaliseringen. Tecken som visar på att professionen blivit svagare. 

   Arbetsdelningen har blivit otydligare och det är svårare att säga vad som är journalistiskt arbete idag 

än tidigare. Journalisternas kunskapsmonopol är brutet, då de flesta människor har tillgång till internet 

och därmed har möjlighet att både söka information och att publicera sig själv på internet. De 

journalistiska kunskaperna har blivit allmänna. Ytterligare ett tecken är det faktum att professionens 

                                                
44 Lars-Åke Engblom, ”Varför professionalisering?”, i Journalisternas Bok, s. 272. 
45 Gunnar Nygren, Yrke på glid: Om journalistrollens de-professionalisering, Stiftelsen Institutet för mediestudier, 
(Stockholm,2008). 
46 Gunnar Nygren, Yrke på glid, s.20. 
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institutioner blivit svagare och han pekar bland annat på att medlemsantalet i Journalistförbundet har 

minskat.  Nygren menar att det enda som talar för en professionalisering, och därmed mot en de-

professionalisering, är att de flesta journalister genomgått en journalistutbildning.47 

   Vi tycker att boken är intressant ur många olika vinklar och kommer att använda oss av den under 

vårt analytiska arbete. Vi kommer inte i vår uppsats undersöka huruvida journalistiken genomgår en 

de-professionalisering eller ej, men boken har givit oss många intressanta uppslag och en del 

information som kommer att tillföra mycke i vårt arbete.  

   Nygren diskuterar en hel del kring den journalistiska yrkesrollen och berör också ett område som vi 

särskilt intresserade av, nämligen rekryteringsmetoderna av journalister. Journalistutbildningar och 

andra vägar in i journalistiken får också utrymme i boken och vi finner den därför mycket användbar 

för vår undersökning. 

 

Nyhetsfabriken: Journalistiska yrkesroller i en förändrad medievärld (2008)
48

: 

Journalistikens ansikte har förändrats genom tiderna.  Journalistyrket status har höjts och journalister 

tillhör numera samhällets elit genom att de har akademisk utbildning och är synliga i mediesamhället. 
49 Vi har valt att titta närmare på kapitel två, ”Journalistiska yrkesroller och redaktionella strukturer”. 

Här diskuterar Nygren den journalistiska yrkesrollen och om hur den har förändrats. Han säger att 

yrkesrollen kan vara någon man ikläder sig på jobbet och tar av när arbetsdagen är slut och att 

kostymen har både en insida och en utsida, den har både ett snitt som är väl synligt för betraktaren 

och en sida som passar mer eller mindre bra för den som bär kostymen. 50 Yrkesrollen analyseras 

utifrån tre olika nivåer: den grundläggande, normer och rutiner och medvetna ideal och värderingar.      

   Profession är något som också nämns i kapitlet. Författaren vill ta reda på vad dessa medieforskare 

menar när de talar om professionalisering av journalistiken och hur hänger yrkesskicklighet och 

gemensamma normer och värderingar ihop med synen på journalistik som en egen ”profession”? 

 

                                                
47 Gunnar Nygren, Yrke på glid, s.158 ff. 
48 Gunnar Nygren, Nyhetsfabriken: Journalistiska yrkesroller i en förändrad medievärld, Studentlitteratur (Ungern, 
2008). 
49 Ibid, s.45. 
50 Ibid, s.52. 
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Tankar om journalistik (2000): 
51

 

Journalisten och författaren Göran Rosenbergs bok handlar om just det som titeln avslöjar. Boken är 

inte av vetenskaplig eller akademisk art och bygger inte på undersökningar som försökt reda ut vad 

journalistik är för något. Boken är istället en plats där Rosenberg samlar sina egna tankar om 

journalistik och han diskuterar på ett lättsamt och nästintill skönlitterärt sätt olika delar inom det 

journalistiska arbetet. ”Detta är ingen handbok i journalistik. Den lär inte ut hur dåliga journalister ska 

bli bättre. Eller hur man avslöjar fifflande kommunalpolitiker. Eller hur man skriver en 

uppseendeväckande nyhetsartikel. Det är en bok skriven utifrån övertygelsen att journalistikens väsen 

inte går att lära ut. Journalistik är inte fråga om teknik eller kunskap. Journalistik är viljan, lusten - ja 

naturligtvis också en förmåga - att beskriva.” 52 

   Rosenberg har arbetat inom journalistiken under lång tid och har erfarenhet av arbete inom såväl 

press, som radio och tv. Vi valde att använda oss av boken eftersom vi tycker att författarens sätt att 

se på, och fundera kring, journalistiken är intressant. Rosenbergs erfarenhet av det journalistiska 

arbetet innebär att han har sett mycket av hur det fungerar på tidningshusens insida och vi fann att 

hans diskussioner och argument främst vad gäller journalistiken som yrke är intressanta. 

 

På väg mot medievärlden 2020: Journalistik, teknik, marknad (2008)
53

: 

Den här boken handlar om medieindustrin och medievärlden som håller på att förändras. Det pågår en 

revolution inom mediesfären. I dag kan vi se att nya mediefenomen uppträder gång på gång och vi får 

exempelvis ständigt tillgång till nya interaktiva sociala nätverk baserade på internet. Utvecklingen 

stannar dock inte här utan kommer att fortsätta i nya spår och ta nya riktningar.   

    I På väg mot medievärlden 2020 tar författarna oss med till olika medieområden och de talar bland 

annat om olika tendenser som ligger bakom de snabba förändringarna i dagens medievärld. Fokus 

ligger på journalistiken och på de konsekvenser den förändrade medievärlden får för vår bild av vår 

samtid. Författarna vill uppmärksamma oss på förändringarna i mediernas teknik, ekonomi och 

struktur samt på de demokratiska konsekvenserna som dessa fenomen har gett oss.  

   Vi har under vårt arbete använt oss av Börje Alströms kapitel ”Från tidningsföretag till 

marknadsplats för ikoner”, ett kapitel vi tycker är intressant i det avseendet att det diskuterar 

                                                
51 Göran Rosenberg, Tankar om journalistik, Bokförlaget Prisma (Stockholm, 2000). 
52 Bokus, Tankar om journalistik, http://www.bokus.com/b/9789172635128.html , hämtad (091208). 
53 Gunnar Nygren och Håkan Hvitfelt (Red.), På väg mot medievärlden 2020: Journalistik, teknik, marknad, 
Studenlitteratur (Malmö, 2008). 
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journalister som varumärken, något vi tycker oss ha användning av i vårt arbete. Författaren menar att 

varumärkesbegreppet under 2000-talet har börjat associeras med de ledande journalisterna på 

tidningarna och att krönikörer och ledande journalister har kommit att bli det som säljer den enskilda 

tidningen. Dessa varumärken har blivit dragplåster för tidningarna och de marknadsförs också på 

detta sätt. 54  Alström skriver att enskilda journalister blir allt viktigare som varumärken och han 

exemplifierar detta genom att tala om så kallade bylines, som är ett inslag i tidningsvärlden som 

utvecklats under årens lopp. För trettio år sedan räckte det med att journalisten avslutade sin artikel 

med sitt namn eller lade in sin signatur, men Alström menar att dessa namn och signaturer ersatts med 

så kallade bildbylines. Dessa bildbylines har i sin tur utvecklats och från att ha varit små återfinns de 

ofta i helfigursformat, särskilt i kvällspressen. 55 Journalisten som person har fått mer betydelse, 

krönikörerna i tidningarna har fått alltmer utrymme och deras åsikter marknadsförs ibland på 

tidningens förstasidor och löpsedlar. Alström förklarar att vi som konsumenter, i vårt medvetande, 

skapar oss en bild av journalisten och journalisten har blivit ett varumärke. 56 

!

Egen teoridiskussion: 

 
Efter att ha läst dessa böcker har vi under denna rubrik valt att samla tankar och teorier som vi 

kommer att använda som diskussionsmaterial under vår analys. Det är till dessa tankar vi kommer 

att relatera det material vi presenterar i analysdelen och det är denna diskussion som är att 

betrakta som vår teoretiska utgångspunkt.  

   Vår egen teori grundar sig i det faktum att det idag inte finns något som klart och tydligt slår 

fast vad som egentligen krävs av en person för att han eller hon ska få kallas för journalist. Till 

skillnad mot exempelvis läkaryrket är inte journalistyrket legitimerat och det finns därför 

ingenting som formellt slår fast vad en journalist exempelvis ska kunna eller ha gått för slags 

utbildning. 

   Detta faktum finns hela tiden med i våra tankar när vi skriver denna uppsats och detta avsnitt 

där vi på ett tydligare sätt vill konkretisera den teori som vi skapat oss själva. En teori som i 

grunden till stora delar bygger på den forskning som presenterats ovan. 

                                                
54 Börje Ahlström, ”Från tidningsföretag till marknadsplats för ikoner”, i På väg mot medievärlden, s.139. 
55 Ibid. 
56 Ibid.  



 18 

    Att journalistyrket inte är legitimerbart menar vi har konsekvenser för både arbetsgivare och 

arbetstagare. Vi menar att tidningarna, i vårt fall kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen, 

därmed själva har ansvaret och möjligheten att sätta krav på journalisterna som ska anställas. I 

och med att det inte finns några generella krav gällande exempelvis kunskaper eller utbildningar 

vad gäller journalister som ska anställas, har därför tidningarna själva makten att avgöra vilka 

krav som ska gälla.  

   Vi menar att tidningarna på detta sätt har möjligheten att utöva de strategier som kallas för 

”social stängning” eller ”exkludering”, vilket innebär att en yrkesgrupp försöker att stärka sin 

egen ställning, genom att stänga ute personer som inte anses vara medlemmar av den egna 

yrkesgruppen. I detta fall menar vi att arbetsgivarna själva kan sätta krav på exempelvis 

utbildning eller andra saker och på det sättet stänga ute en grupp av människor från arbetsplatsen. 

På detta sätt kan tidningarna sätta gränser och på det sättet skapa sig ett eget revir, där personerna 

som inte uppfyller dessa krav hamnar på andra sidan gränsen. Vi tycker oss se tecken på detta när 

vi som mediekonsumenter kan ta del av situationen inom kvällstidningarna.  

   Trots den tuffa konkurrens vi har uppfattningen råder på arbetsmarknaden och trots att en stor 

mängd personer varje år blir klara med sina journalistutbildningar ser vi dagligen personer utan 

en sådan utbildning göra karriär inom de medier som denna uppsats undersöker. Detta samtidigt 

som många nyexaminerade journalistutbildade hamnar i arbetslöshet, tycker vi tyder på att 

tidningarna själva kan ställa sina krav och bestämma vem som får och vem som inte får ett jobb. 

   Till skillnad från Nygren, som menar att de-professionaliseringen är en konsekvens av den 

misslyckade utestängningen, menar vår teori att utestängningen fortsätter, även om den tar sig 

andra former. Vi tror att utbildning fortfarande är viktigt, men inte fullt så viktigt som Nygren 

menar var fallet innan de-professonaliseringen tog sin början. Då journalisternas 

kunskapsmonopol har försvunnit och praktiskt taget vem som helst har chansen att publicera sig, 

och har tillgång till samma verktyg som en yrkesarbetande journalist tror vi att kraven på hög 

utbildning finns kvar. Detta främst för att skilja ut personer i den enorma mängd sökande.  

   Vi tror dock att utgallringen även sker på andra grunder än förr. I dagens medievärld, då 

profiler och starka varumärken är vardagsmat, menar vi därför att kvällstidningarnas revir 

innesluter personer som har skapat sig, eller har viljan att skapa sig, ett namn och på sikt bli en 

inkomstdragande profil för tidningen.  
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   Vi tror därmed att det för en person med journalistdrömmar är viktigt att på förhand skapa sig 

ett namn, för att på något sätt sticka ut i konkurrensen.  

   Även om kraven på utbildning, som det verkar, inte längre är lika höga som förr, tror vi dock 

att tidningarna fortfarande värdesätter en journalistutbildning högt. 

 

Metod 
Syftet med vår uppsats är som tidigare framgått att undersöka hur rekryteringen av journalister ser ut, 

och går till, på de två kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Vi har uppfattningen att det finns 

en osäkerhet hos personer med journalistambitioner, kring vad som krävs för att man ska vara 

attraktiv på arbetsmarknaden och därmed bli inkluderad i den redaktionella gemenskapen. Vi hoppas 

att vi med denna uppsats ska bringa någon slags klarhet i vilka krav som ställs på landets två 

kvällstidningar och att uppsatsen på det sättet kan ge läsaren kunskaper som kan vara användbara om 

denne har för avsikt att arbeta inom journalistiken. 

   De teoretiska grunderna och begreppen hämtar vi från den tidigare forskning och litteratur som vi 

tidigare presenterat, men den största delen av materialet kommer från två intervjuer som vi valt att 

genomföra. Eftersom uppsatsen syftar till att titta närmare på rekryteringsmetoderna på Aftonbladet 

och Expressen valde vi att intervjua två personer som befinner sig mitt i denna rekryteringsprocess. 

Vid två skilda tillfällen träffade vi en rekryterare vid Aftonbladet respektive Expressen och talade om 

hur den egna tidningen går tillväga när en journalisttjänst ska tillsättas. Intervjuerna var av kvalitativ 

art, vilket innebär att frågorna var ställda på ett sådant sätt att de öppnade för ett öppet svar.  

   Båda informanterna informerades på förhand om att intervjuerna skulle spelas in och båda gav 

också sitt godkännande till detta under förutsättning att ljudmaterialet endast skulle användas till 

uppsatsskrivandet.  

   Informanterna gavs också möjlighet att i efterhand titta närmare på den färdiga uppsatsen och på så 

sätt ge sitt godkännande till vad som publicerades. 

   Vi har i denna uppsats valt att inte använda oss av någon fast teoretisk ram att utgå ifrån, utan 

kommer istället att utgå från de begrepp och tankar vi funnit i den forskning och litteratur vi läst. 

Dessa tankar och begrepp kommer att fungera som en slags teori och vi kommer under vår analys att 

hänvisa tillbaka till dessa begrepp. Begreppen kommer vi att använda för att antingen bekräfta eller 

dementera, styrka eller försvaga, vårt analytiska tillvägagångssätt eller våra tankebanor. I slutändan 

hoppas vi också kunna använda våra begrepp, tankar och teorier och i relation till dessa presentera en 
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slutsats. 

 

Etiska överväganden 

I och med att denna undersökning bygger på intervjuer med två personer har vi valt att ta hänsyn 

till de forskningsetiska regler som finns. 57Detta för att skydda de personer som gjort denna 

undersökning möjlig. 

 
De forskningsetiska reglerna: 

Informationskravet, forskaren har skyldighet att informera intervjupersoner och deltagare om 

deras roll och forskningens syfte. Att det är frivilligt deltagande och att de när som helst kan 

avbryta. Innan vi påbörjade intervjuerna med rekryterarna presenterade vi oss och vår 

undersökning. Vad vi skulle använda materialet till och deras rättigheter som informanter. 

Samtyckeskravet, det får inte finnas något beroendeförhållande mellan deltagare och forskare. 

Ingen påtryckning får ske i deltagarens beslut att delta eller avbryta.  

Konfidentialitetskravet, all information om deltagarna i forskningsprojektet ska behandlas 

konfidentiellt. Information som rör deltagarna ska lagras och rapporteras på ett sätt som gör att 

deltagarna inte kan identifieras från utomstående. 

Nyttjandekravet, all information som samlas in och rör individer får bara användas i 

forskningssyfte.  

   I de utdrag som återges nedan benämns de två rekryterarna som ”Aftonbladet” respektive 

”Expressen” och intervjuarna kommer i samma analysdel att benämnas med bokstaven ”I”. 

   Vårt insamlade material, såsom ljudupptagning och utskrivna intervjuer, har bara använts i 

syfte att skriva denna uppsats och kommer inte att spridas. 

Avgränsning 

Detta är en begränsad uppsats som skrivs på kandidatnivå och vi var tidigt medvetna om att en 

avgränsning var nödvändig. Fältet är stort och vi kände redan på tidigt stadium att vi var tvungna att 

själva sätta gränser och rama in ett område att titta på specifikt. 

    Att valet föll på kvällstidningar var ganska naturligt, då dessa tidningar är två väldigt populära 

arbetsplatser för personer som har för avsikt att arbeta med journalistik. Uppsatsen syftar till att 

                                                
57 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, 
(Stockholm, 2002). 
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undersöka vilka kunskaper eller erfarenheter hos dessa personer som är mest attraktiva för en 

arbetsgivare och vi tycker att kvällstidningarna är intressanta ur flera perspektiv. 

   Många slåss om platserna på dessa tidningar och vi hade tidigt under arbetsgången uppfattningen att 

utbildning är en av grundstenarna när man vill bygga en karriär inom journalistiken. Vi hade i samma 

läge också en klar uppfattning om att det finns en motsättning, då vi som läsare av kvällstidningarna 

ofta stöter på texter skrivna av en person som inte alls har någon journalistutbildning.  

   Vi var redan i inledningen av uppsatsarbetet medvetna om att undersökningen skulle bygga på ett 

begränsat antal bilder av kvällstidningarna, levererade av endast två rekryterare. Vi var i och med 

detta även medvetna om att resultatet säkert skulle kunna bli ett annat om vi valde att intervjua fler 

personer, eller personer med andra roller. Dock var det rekryterarnas åsikter vi var intresserade av och 

vi såg inte det begränsade intervjumaterialet som ett problem. 

Undersökning 
Vi vill i denna uppsats titta närmare på vilka krav som ställs på de personer som söker en 

journalisttjänst på kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Vilka är mest attraktiva, vilken 

väg är bäst att gå för en intresserad och med vilket bagage ska personen packa sin journalistiska 

ryggsäck? 

   Vi har som det tidigare framgått i metodavsnittet genomfört intervjuer med en rekryterare från 

Aftonbladet respektive Expressen. Utifrån de transkriberade intervjuerna har vi valt ett antal 

utdrag, stycken eller citat som vi tycker beskriver och representerar de intervjuade personernas 

åsikter, tankar och ställningstaganden i de olika frågorna.  

   Vi kommer i denna analysdel att varva intervjuutdrag med våra egna tankar och resonemang. 

Vi vill kalla analysen för en diskuterande sådan därför att vi, istället för att först i en avslutande 

slutdiskussion presentera våra tankar, redan här tar ställning. Analysen kommer att ta sin början i 

professionaliseringsbegreppet och vi kommer att leda in läsaren i analysen genom att diskutera 

journalistiken som profession. Därefter kommer diskussionen att ta sig arbeta sig framåt, främst 

med hjälp av citat från de transkriberade intervjuerna. 

   Efter vår slutsats kommer en sammanfattande slutdiskussion att ta sin början, i vilken vi slår 

fast våra tankar och slutsatser. 
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Analys 
Att vara professionell kan betyda hög kvalitet på arbetet, att jobbet blir ”proffsigt” gjort. […] 

Men att vara professionell kan också betyda något annat, att tillhöra en profession som gör 

anspråk på sitt eget arbete. En profession består av kunniga yrkesmänniskor som sätter upp egna 

regler för kvalité i sitt arbete […]58 

 

Man brukar säga att ordet professionalisering kan ha två betydelser. Antingen beskriver det en 

ökad yrkesskicklighet, vilket innebär att någon blir ”proffsigare”, eller så beskriver det att en 

yrkesgrupp sätter upp egna regler för kvalité i sitt arbete och utvecklas mot en sammanhållen 

profession. Det är den senare förklaringen av begreppet som professionsforskningen handlar om 

och det betyder med andra ord att en grupp människor inom samma yrkeskår sätter upp ett antal 

kriterier eller regler, som de sedan arbetar och uppträder efter med syfte att bilda en stark och 

homogen grupp som kan ses som en enad grupp yrkesmänniskor. Detta för att stärka yrkets och 

yrkesrollens status och acceptans. 59 

   Professionaliseringen av journalistiken tog fart under 1900-talets mitt, då man ansåg att det 

fanns ett behov av att höja yrkets status. Tidigare hade journalistiken präglats av låga löner och 

låg status, men genom en professionalisering som tog sin början när Journalistförbundet startades 

i början av århundradet och som tog fart i och med starten av journalistutbildningarna under 

1960-talet, kunde man råda bot på detta. Statusen höjdes och yrket fick också en växande 

legitimitet och acceptans. 60  Professionaliseringen inom journalistiken har inneburit förändringar 

av yrket, som hela tiden klättrat i rankningen och fått en allt högre status. Då hänsyn har tagits till 

professionens kriterier har standarden hela tiden hållits uppe och numera betraktas journalister 

som en del av samhällets elit, då de allt som oftast innehar en akademisk utbildning.61 

   Samtidigt har det talats om att journalistiken inte alls är någon profession, då yrket inte anses 

uppfylla alla de krav eller kriterier som definierar en profession. Journalistiken har istället av en 

del forskare ansetts vara en semi-profession, då det finns delar i professionskriterierna som, om 

de uppfylls, strider mot yttrande- och tryckfriheten. Det är till exempel inte förenligt med dessa 

grundlagar att rätten att uttala sig i medierna styrs av exempelvis en yrkesorganisation. 62 

                                                
58 Gunnar Nygren, Yrke på Glid, s.7. 
59 Ibid, s.13 ff. 
60 Ibid, s.10 ff. 
61 Ibid, s.10 ff. 
62 Ibid, s. 16 f. 
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   Forskaren Gunnar Nygren har dock en tredje syn på det hela och menar att journalistikens 

professionalisering är förbi. Utvecklingen har vänt och istället för att fortsätta mot en allt 

tydligare professionalisering ser han att journalistiken istället bär tecken av en de-

professionalisering. Journalistiken passar inte längre in på de kriterier som definierar en 

profession. Han pekar exempelvis på det faktum att personer utan akademisk utbildning till 

skillnad mot vad som var fallet under professionaliseringens glansdagar, numera har lättare att ta 

sig in i branschen och han betonar också att det kunskapsmonopol som journalisterna tidigare 

hade är kraftigt försvagat. 63 

   Helt klart är att mediesfären har förändrats och med den journalistiken. Oavsett om journalistiken är 

en profession eller befinner sig i en de-professionaliseringsprocess kan vi med hjälp av en historisk 

översikt slå fast att journalistiken har förändrats. Så även yrkesrollen journalist.   

 Journalisten  

Vi lever i en tid där medielandskapet är i en ständig förändring. Från en mediekonsuments perspektiv 

kan branschen, enligt vår egen erfarenhet, lätt uppfattas som rörig eller svår att överblicka. I en tid då 

interaktiva medier blir allt större och den på senare år allt mer populära bloggosfären64 växer kan man 

till att börja med att ställa sig frågan vem som egentligen är journalist.  

I: Vad är det som kännetecknar en journalist? 

Aftonbladet: Det är ju så att vi har inget licensierad…du behöver ju inte bevisa att du är det. Utan vem som helst kan 

kalla sig...om du söker ett jobb som journalist då måste du också kunna utföra ett journalistiskt hantverk. Så som vi tycker 

att man ska göra det. Och då är man en journalist. En duglig journalist i våra ögon. Du är inte en journalist för att du 

skriver en text och får den publicerad i en tidning, i mina ögon. 

En rekryterare på en kvällstidning borde, enligt vår uppfattning, vara ganska mycket på det klara med 

vad en journalist är då dennes arbete handlar om att anställa just journalister. 

   Vi tycker här att formuleringen i mening nummer två är intressant, då rekryteraren, liksom de 

teorier vi tidigare läst, menar att vem som helst faktiskt kan kalla sig för journalist. Den första 

meningen i uttalandet tolkar vi på ett sätt som gör att också den stämmer in på de teorier vi tagit till 

oss. Journalistyrket är till skillnad från läkar- eller polisyrket inget yrke som kräver legitimation, 

vilket därmed öppnar upp för att i stort sett vem som helst har möjligheten att arbeta som en 

                                                
63 Gunnar Nygren, Yrke på glid, s 15. 
64

 Ett virtuellt samhälle av bloggar som på internet vuxit fram under 2000-talets första år. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bloggosf%C3%A4r , hämtad (091210). 
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journalist.  

   Författaren Göran Rosenberg poängterar detta faktum i boken Tankar om journalistik. Han menar 

att allmänheten knappast förväntar sig att en person kan kliva in från gatan och agera läkare, men 

konstaterar, lätt ironiskt ska sägas, att det inte är lika otroligt att samma person skulle kunna utöva det 

journalistiska arbetet och skriva en artikel för en tidning. ”Vi skulle i varje fall inte först kräva bevis 

på utbildning och praktik. Inte heller yrkesdiplom eller presskort”. Han menar dessutom att frågan om 

journalistik faktiskt är ett yrke av denna anledning är berättigad.65 

   Rekryteraren på Aftonbladet är dock tydlig med att markera att journalister är innehavare av en 

yrkesroll. ”Aftonbladet” medger som sagt att yrket inte är legitimerande på samma sätt som 

exempelvis läkaryrket. Dock kan vi se att tidningen sätter andra krav, vilket vi kan utläsa bara i detta 

korta utdrag. För att ses som journalist av den aktuella rekryteraren krävs det att man klarar av att 

utföra något som kallas för ”det journalistiska hantverket”. Vad detta innebär är oklart. 

   Följande utdrag kan dock ge en fingervisning om vad som kan menas med detta hantverk. 

Aftonbladet: ”[…] att vara journalist, i mitt tycke världens finaste yrke, där du ska vara språkrör ut till resten av läsarna. 

Det kräver ju att du är intresserad själv, att du är väldigt nyfiken, att du är duktig på att prata med människor på ett 

trevligt, väldigt ödmjukt, bra sätt. Att du är väldigt noggrann när du jobbar och inte slarvar förbi något och tycka att, nej 

går det så går det eller att inte kolla upp det där igen. Det är helt fel. Att du anstränger dig i minsta punkt när du skriver din 

text och att du rent allmänt är total koncentrerad och fokuserar när du jobbar.” 

Noggrannhet, social förmåga och en vilja att anstränga sig. Är detta nyckeln till journalistiken? I alla 

fall menar ”Aftonbladet” att just dessa förmågor eller kvalitéer är de som avgör om du är journalist 

eller inte. 

   Det intressanta i det här läget är att sätta utdraget i relation till Göran Rosenbergs funderingar kring 

journalistiken. Rosenberg menar att det inte skulle förvåna om en journalistisk ”amatör” skrev lika 

professionellt som en yrkesjournalist och ställer frågan om man kan kalla journalistiken för ett yrke. 

”Aftonbladet” markerar sin ståndpunkt och förklarar att det inte bara är just ett yrke. Det är ”världens 

finaste yrke”. Även ”Expressen” tar, liksom Göran Rosenberg, tar upp något som ofta brukar 

diskuteras som ett av problemen inom journalistiken.  

Expressen: Och problemet med journalistyrket som sådant är ju att det är ju...om detta strider man ju lite grand; är 

det ett yrke du kan lära dig till eller är det ett yrke som du måste ha en läggning för eller passa för? Och sedan med 

utbildning kan du ytterligare förstärka dessa starka och bra drag. Och, ja till viss del är det väl på det sättet. Det tror 

                                                
65 Göran Rosenberg, Tankar om journalistik, s. 244. 
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jag. Väldigt många duktiga journalister som var så duktiga så att de liksom....man hade redan jobb nästan innan de 

gick ut gymnasiet, så de har inte skaffat sig eftergymnasial utbildning, utan de satte igång och jobbade med en gång. 

Men i grunden tycker vi förstås att det är bra. Jag tror att både nutidens och framtidens journallistyrke kräver en 

riktigt bra grundutbildning. […] Jag menar, som journalist bör du ju vara allmänbildad och ha en förmåga att ta till 

dig eller ta reda på saker som du inte vet. Det är ju ofta det yrket handlar om. 

 

Vem som är journalist och inte är en tolkningsfråga, det kan vi se efter att ha studerat rekryterarnas 

svar och de författare som uttryckt sig i ämnet. Göran Rosenberg menar att ”Ingen kan egentligen 

hindra någon att kalla sig journalist, eftersom det inte finns några som helst formella kriterier på vad 

en journalist är eller ska vara” 66 och Gunnar Nygren ger ett svar som kan kopplas till detta. Nygren 

skriver att det inte finns några särskilda böcker eller bestämmelser som reglerar vem som är journalist 

eller vad den personen ska och inte ska göra. Istället slussas man in, eller socialiseras, i en yrkesroll 

då man arbetar på en redaktion. Det handlar om arbete och rutiner, vilka en person lär sig på en 

arbetsplats. 67 

   Vi kan härmed dra slutsatsen att det inte finns några högre regler som slår fast vem som är journalist 

eller vem som har tillåtelse, och för den delen makt, att kalla sig för detta.  

   Liksom professionsforskare menat sedan lång tid tillbaka förstår vi det som att det inte finns något 

som gör journalistyrket legitimerat, vilket är fallet inom exempelvis läkaryrket, där yrkesmannen kan 

bekräfta sin yrkesroll genom en läkarlegitimation. Presskortet skulle inom journalistiken kunna 

betraktas som en sådan legitimation, men vi fick i våra intervjuer inga svar som tydligt talade om 

detta kort som en legitimation i den bemärkelsen att den bekräftade yrkesrollen journalist. 

”Aftonbladet” nämner ordet pressleg vid ett tillfälle, då vi talar om fotografer på den aktuella 

tidningen. 

I: Vill de kallas journalister? 

Aftonbladet: Ja. De är det. De har pressleg. 

Svaret är kort och konsist och man skulle kunna tolka det som att det faktum att fotograferna har 

pressleg också gör dem till journalister. Detta skulle i så fall peka på något annat än vad som sagts 

hittills, då kunskapen att utföra det journalistiska hantverket har beskrivits som den främsta 

anledningen till att kalla en person för journalist. Dock är det oklart vilket slags pressleg 

”Aftonbladet” talar om.  

                                                
66 Göran Rosenberg, Tankar om journalistik, s.245. 
67 Gunnar Nygren, Yrke på glid, s.22. 
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   Vi har under vårt teoretiska arbete kommit fram till att det finns olika typer av presslegitimeringar 

och att dessa typer väger olika tungt. Presskort kan i stort sett utfärdas av alla företag och 

organisationer, även sådana som inte är verksamma inom mediebranschen. På Journalistförbundets 

hemsida går att finna denna text som förklarar skillnaden mellan förbundets eget presskort och 

presskort utgivna av andra företag. ”I Sverige finns inga formella krav på vem som får kalla sig 

journalist. Vem som helst kan också ge ut kort med texten ”press” på. Oseriösa företag och olika 

organisationer ger också ut olika slags ”presskort”. Några garantier för att innehavare av dessa 

”presskort” verkligen är journalister finns inte68”.  

   Enligt Journalistförbundet garanterar det egna presskortet att innehavaren verkligen är en journalist, 

främst av den anledningen att det krävs att personen i fråga uppfyller ett antal krav för att ges 

möjligheten att skaffa ett sådant kort. Personen måste vara medlem i Journalistförbundet, vilket endast 

en viss grupp av människor ges möjlighet att bli. ”För att bli medlem i Journalistförbundet krävs det 

att du är anställd eller frilans med i huvudsak journalistiska arbetsuppgifter. Med detta menas 

självständigt framställande, urval, bedömning eller bearbetning av redaktionellt material för 

massmediers räkning eller andra journalistiska arbetsuppgifter69”. Fotografer, redigerare, 

bildredaktörer eller personer med uppgiften att skriva för exempelvis en tidning är exempel på 

yrkesmänniskor som alla har möjligheten att söka medlemskap i förbundet och dessutom ett 

presskort. Det är av dessa anledningar det går att läsa att journalistförbundets presskort accepteras i 

alla sammanhang – eftersom bara den som är yrkesverksam journalist kan få det. 

   Frågan är bara vilka slutsatser som kan dras av detta. Att vem som helst verkar kunna kalla sig 

journalist blir bara tydligare ju mer litteratur vi läser, och det är också något som bekräftas av 

Journalistförbundets hemsida. Vi reagerar dock på det faktum att olika typer av presskort ändå verkar 

spela en roll av något slag, samt på att det finns en slags rangordning. Journalistförbundets presskort 

verkar, av förbundets hemsida att döma, vara högre ansett och av större värde än kort som ges ut av 

enskilda företag eller organisationer. 

   Något som också väcker vår uppmärksamhet är det faktum att Journalistförbundet använder 

formuleringar som på flera sätt framställer det egna presskortet som ett ”kort över de andra”. 

Förbundet menar till att börja med att ”oseriösa företag” och organisationer också kan utfärda 

                                                
68 Svenska Journalistförbundet, Presskort, 

http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,1208282&_dad=portal&_schema=PORTAL, hämtad (091204). 
69 Svenska Journalistförbundet, Vem kan bli medlem?, 

http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,5584329&_dad=portal&_schema=PORTAL, hämtad (091204). 



 27 

presskort, men också att dessa presskort inte på samma sätt kan garantera att innehavaren verkligen är 

journalist. Vi tycker att denna formulering är intressant, då det på förbundets hemsida inte finns 

någonting som tydligt förklarar vad som kännetecknar en person som ”verkligen är journalist”. Med 

tanke på att en person som vill inneha kortet måste vara medlem i förbundet och därmed ha en 

sysselsättning som i huvudsak rör journalistiska uppgifter, får vi uppfattningen att det är detta som är 

det avgörande. En person som sysselsätter sig med huvudsakligen journalistiska arbetsuppgifter är en 

journalist och har därmed möjligheten att få ett presskort från Svenska Journalistförbundet. 

   Intressant är även att en person som gjort sig förtjänt av denna möjlighet med stor sannolikhet är 

innehavare av ett presskort av den andra sorten. En person som sysselsätter sig med i huvudsak 

journalistiska uppgifter har med stor sannolikhet kontakt med ett medieföretag, vilka i sin tur också 

har möjligheten att dela ut ett eget presskort.  

   Vi tycker oss med detta resonemang kunna klargöra att det inte finns någonting som klart och 

tydligt reglerar vem som är journalist och har rätten att kalla sig det. Inte heller finns det någonting 

som klart slår fast vad det innebär att vara journalist. Vi tycker oss på detta sätt kunna utläsa att en 

journalist är en person som arbetar som en, just det, journalist. I och med att Journalistförbundets 

presskort, ett kort som enligt förbundets hemsida mer eller mindre bekräftar att innehavaren är 

journalist, ges ut till en person som arbetar som en journalist är det ganska tydligt att en journalist rent 

kunskapsmässigt inte är i behov av något sådant kort. Detta bekräftas genom rekryterarnas icke-

användande av utläggningar om detta.  

   Vi har dock uppfattningen att Journalistförbundets presskort har något annat syfte och finner ett svar 

som relaterar till teorier inom professionsforskningen. Begreppet ”social stängning”, eller ”social 

closure”, brukar användas för att förklara en situation då en yrkesgrupp försöker att stärka sin egen 

ställning, genom att stänga ute personer som inte anses vara medlemmar av den egna yrkesgruppen. 

Vi kan tänka oss att en yrkesgrupp med hög formell utbildning kan sätta sina egna regler och på så 

sätt stänga ute människor utan denna höga formella utbildning. 

   Vi tycker i detta fall att Journalistförbundets presskort skulle kunna fungera som ett hjälpmedel för 

att utöva ”social stängning”, då man genom detta kan reglera och styra förhållanden på 

arbetsmarknaden. Vi kan relatera detta till Fred Parkins tankar, som Staffan Selander tar upp. Enligt 

Selander menar Parkin att en profession kan använda utbildning eller legitimation som hjälpmedel 

eller stängsel för att få ett exklusivt inflytande över sitt verksamhetsområde. 70Detta går att koppla 

                                                
70 Staffan Selander refererar till Fred Parkin, ”Förvetenskapligande av yrken och professionaliseringsstrategier”, i 
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samman med Journalistförbundets presskort, då vi kan tolka detta som en slags legitimation. Denna 

legitimation skulle då begränsa yrkesområdet och göra det tillgängligt endast för de personer som har 

ett presskort.  

   Hade det varit så att kvällstidningarna vi tittar närmare på hade satt upp ett krav att de journalister 

de anställer skulle vara innehavare av förbundets presskort, skulle de på det sättet endast anställa 

personer som redan tidigare haft en journalistisk sysselsättning. Detta skulle ha varit ett sätt för 

förbundet, och för tidningarna, att reglera vilka personer som fick tillträde till den mediala arenan och 

i förlängningen ett sätt för dem att reglera tillträder till yrkesområdet och i ett längre perspektiv höja 

statusen på yrket. 

   Nu verkar så inte vara fallet när det gäller våra tidningar, då vi som sagt tolkar det som att det som 

värdesätts är kunskaper i hur man utför det journalistiska arbetet. Dock tror vi fortfarande att 

förbundets idé med presskortet är att på något sätt försöka ha makt över yrkesområdet och på så sätt 

ge området en viss status. 

Utbildar man sig till journalist?  

Professionsforskningen brukar tala om utbildning som ett sätt att höja statusen på ett yrke och 

Nationalencyklopedin definierar till exempel ordet profession som ett yrke vars auktoritet och 

status bygger på hög formell utbildning. 71 Utbildning är med andra ord ett sätt för ett yrke att 

sätta gränser och vi tolkar det som att utbildning är en av ingredienserna i den process som kan 

benämnas som ”social stängning”. Om en yrkesgrupp strävar efter att bara anställa personer med 

en viss utbildning, stänger de därmed igen dörrarna för personer utan denna utbildning och 

exkluderar därmed en viss grupp människor. Detta är något som flera forskare kommer tillbaka 

till, vilket syns i uppsatsens teoriavsnitt. Staffan Selander talar om Fred Parkins tankar eller 

teorier kring ”social stängning”, vilka som framgåt tidigare exempelvis säger att utbildning kan 

uppträda som stängsel och begränsa åtkomsten till ett visst yrkesområde. 72 Klas Åmark 

diskuterar även han kring så kallade stängningsstrategier och menar att utbildning kan användas 

för att reglera antalet utövare av ett yrke och kontrollera vem som har rätt att utöva det. 73 

                                                                                                                                                        
Kampen om yrkesutövning, s.16 f. 
71 Gunnar Nygren, Yrke på glid, s.13. 
72 Staffan Selander refererar till Fred Parkin, Kampen om yrkesutövning, s.16 f. 
73 Klas Åmark, ”Öppna karteller och sociala inhägnader”, i Kampen om yrkesutövning, s.96. 
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   Gunnar Nygren förklarar att nästan alla som just kommit in i yrket har en särskild 

journalistutbildning och att två av tre journalister hade en journalistutbildning år 2005. 74  

   Det finns dock forskare som ställer sig kritiska till detta, då branschen på detta sätt riskerar att 

bli för homogen och likriktad och på så sätt mer förutsägbar. Lars-Åke Engblom citerar Bengt 

Nerman som menar att det är farligt med yrkesgrupper med homogen sammansättning och 

utbildning. […]” Vi behöver inga massmediespecialister utan vanliga människor med kunskaper, 

intressen och önskningar. Den som kan något kan också skilja väsentligt från oväsentligt och 

ställa frågor. Det kan ingen utbildning i frågeteknik lära ut75”. 

   Författaren och journalisten Göran Rosenberg menar dock att utbildningen inte är självklar som 

en sak som förenar de personer som kallar sig för journalister. Han medger att det finns 

journalistutbildningar, men menar att det inte är självklart att dessa lär människor att bli 

journalister.  

 

Folk som kallar sig journalister förenas i alla händelser inte av en gemensam yrkesutbildning. 

Det finns visserligen utbildningar för journalister, men vad som där än utbildas så inte är det 

människor med en bestämd och helt nödvändig yrkeskunskap. Ingenting av det som lärs ut vid 

våra journalist- och medieutbildningar är oundgängligt för en journalist. Inte på samma sätt som 

juridik är det för en advokat, bokföring är det för en revisor och anatomi för en läkare. Det 

betyder inte att journalistutbildningen ingenting lär ut, bara att den inte har särskilt mycket att 

lära ut som inte lärs ut på annat håll eller kan läras in genom praktisk utövning.
76 

 

Göran Rosenberg menar att det som utbildningen lär ut är något man inte bara kan lära sig på den 

aktuella utbildningen, utan att den kunskap som lärs ut istället är något man kan lära sig på annat 

håll. Vi tolkar det som att Rosenberg anser att utbildningen inte är det viktigaste för en journalist 

och vi kan på flera sätt se kopplingar mellan Rosenberg och den ovan nämnda Bengt Nerman, 

som menar att det behövs ”vanliga människor med kunskaper, intressen och önskningar”. 77 

Kopplar man ihop denna formulering med vår tolkning av Rosenbergs utläggning om 

utbildningens betydelse blir resultatet ganska intressant. Vi kan på detta sätt uppfatta det som att 

utbildningen, till skillnad mot vad vi ansåg i inledningen av denna uppsats, inte alls är ett måste i 

den bemärkelsen att den lär ut kunskap som är svår att skaffa sig på annat sätt. Rosenberg menar 
                                                
74 Gunnar Nygren, Yrke på glid, s.55. 
75 Lars-Åke Engblom citerar Bengt Nerman,”Varför professionalisering?”, i Journalisternas Bok, s.270. 
76 Göran Rosenberg, Tankar om journalistik, s.245 ff. 
77 Lars-Åke Engblom citerar Bengt Nerman,”Varför professionalisering?”, i Journalisternas Bok, s.270. 
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istället att denna kunskap är möjlig att ta in på andra sätt, på andra ställen eller genom praktiskt 

arbete. Om vi tittar på Nermans tankar kan vi också ifrågasätta vad som egentligen är av störst 

vikt när man tittar på kunskaper eller kvalitéer hos journalister. Enligt vår tolkning menar 

Nerman att utbildningen inte alls är nödvändig, då det som värdesätts är kvalitéer som inte lärs ut 

på en utbildning. Professionaliseringens vilja att utbilda journalisterna behöver inte alls vara 

enbart positiv, då det finns mycket annat som inte ingår i utbildningen som är önskvärt att en 

journalist ska göra eller kunna. 

   Göran Rosenberg spinner vidare på samma tråd, då han diskuterar utbildningens betydelse eller 

påverkan inom journalistiken. Han talar i nedanstående utdrag om vad som formar en god 

journalist och menar att det finns saker en journalist bör kunna, men som inte kan läras ut på en 

utbildning. 

 

”Journalister bör naturligtvis vara hyfsat bildade och väl pålästa, gärna med fördjupade kunskaper i flera ämnen, men 

vad slags bildning och vad slags kunskaper är egentligen oviktigt. Det som formar en god journalist kan inte läras ut 

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

vetgirighet, fantasi, envishet, receptivitet, kritiskt tänkande, integritet och stresstålighet?”78 

 

Göran Rosenberg menar att en journalist bör vara bildad och kunnig, men säger att det inte spelar 

någon roll vilka slags kunskaper han eller hon bör ha. Han förklarar att det viktigaste, saker som 

fantasi och formuleringsförmåga, inte kan läras ut på en högskola.  

   Vi kan med detta utdrag ytterligare stryka under vår tolkning av Rosenberg, en tolkning som 

menar att utbildning inte är A och O för en journalist. Rosenberg, som själv arbetar som 

journalist, är ganska tydlig när han förklarar att det som krävs för att forma en god journalist inte 

lärs ut på en högskola. Detta kan vi ganska enkelt koppla samman med Bengt Nermans tankar om 

att det exempelvis inte behövs massmediespecialister. 

    Professionsforskningen menar dock att en yrkesgrupp knyts samman av personer med liknande 

utbildning och uppslagsverket Nationalencyklopedin förklarar också begreppet profession som ett 

”yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning.” 79 

   Detta gör att begreppet ”social stängning” för oss blir ganska tydligt. Vi har tidigare diskuterat 

och tolkat det som att en yrkesgrupp med hög formell utbildning med hjälp av ”social stängning” 

                                                
78 Göran Rosenberg, Tankar om journalistik, s.146.  
79 Nationalencyklopedin, sökning på profession, http://ne.se/lang/profession, hämtad (091204). 
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kan stänga ute människor utan denna formella utbildning och Gunnar Nygren förklarar att de 

flesta av dagens nya journalister har en särskild journalistutbildning och att två av tre journalister 

år 2005 hade någon form av journalistutbildning. 80 Allt detta kan lätt uppfattas som lite 

motstridigt om man tittar på Göran Rosenbergs tankar om journalistiken. Enligt vår tolkning av 

Rosenberg är en journalistutbildning inte ett måste, då utbildningar som dessa inte alls lär ut 

kunskaper som är unika för just dessa utbildningar. Den kunskap som lärs ut är istället saker som 

en person kan lära sig utanför utbildningen, till exempel genom praktisk utövning av arbetet. 

Kopplar vi detta till Nygrens faktabaserade beskrivning av utbildningsstatusen hos aktiva 

journalister är det dock lätt för oss att se tecken på det begrepp som vi tidigare diskuterat.  

   Lars-Åke Engblom skriver i Journalisternas Bok att det är få journalister som kommer in i 

yrket på ett slumpmässigt sätt, även om vägarna in är många. 81 Man skulle lätt kunna tänka sig 

att det Engblom menar med detta är att de flesta som arbetar som journalister tar vägen in i yrket 

via utbildningen, vilket i så fall skulle kunna kopplas ihop med Gunnar Nygrens statistik.  

   Det faktum att många journalister utbildar sig, trots att utbildningen i sig inte verkar vara ett 

måste, vill vi relatera till begreppet ”social stängning”. Vi kan relatera det som Göran Rosenberg 

säger i sin bok till bland annat Gunnar Nygrens statistik och på detta sätt se tankarna om ”social 

stängning” tydliggöras. Även om utbildningen, som Rosenberg påstår, inte verkar vara ett måste 

visar Gunnar Nygrens statistik att relativt många av de aktiva journalisterna, och en väldigt stor 

del av de nya journalisterna, har en särskild journalistutbildning. Vi kan här tänka oss att 

utbildningen fungerar på samma sätt som Journalistförbundets presskort i det förra avsnittet och 

därmed ikläder sig en roll som en gräns mellan personerna innanför och personerna utanför. 

Utbildningen blir därmed ett verktyg för journalistiken att dra och formulera sina gränser och på 

det sättet avgöra vem som kan bli inkluderad i yrkeskåren och vem som ska exkluderas. På 

samma sätt som vi tolkar att Journalistförbundets presskort är ett sätt för branschen att höja sin 

status och skilja agnarna från vetet, tror vi att utbildningen kan vara ett sätt för branschen att 

synliggöra sina gränser mot omvärlden. 

 

Vår känsla efter våra hittills avverkade avsnitt är att vägarna in i journalistiken utger sig för att 

vara ganska svåra att definiera. Buden är många och det är lätt att finna motsägelser i det som 

                                                
80 Gunnar Nygren, Yrke på glid, s.50. 
81 Lars-Åke Engblom, ”Varför professionalisering?”, i Journalisternas Bok, s.267. 
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sägs. Vi kom under intervjuerna att tala mycket om vad som krävs för att en person ska få ett 

jobb på tidningarna och kom att finna tre ämnen som vi kommer att presentera nedan.  

 

Utbildningen 

Vi hade, när vi gick in i detta uppsatsarbete, uppfattningen att kvällstidningarna lägger stort fokus 

vid utbildning och att en journalistutbildning mer eller mindre är ett måste för en person som 

söker ett jobb på Aftonbladet eller Expressen.  

   Vi kom under våra intervjuer att tala mycket om utbildningens betydelse inom journalistiken. 

”Expressen” förklarar att det inte finns något krav som säger att en journalist på tidningen ska ha 

en journalistutbildning med sig, något rekryteraren tycker är positivt för tidningen och 

journalistiken i sig. ”Expressen” tycker att det är bra att det finns flera olika vägar in i branschen. 

 

I: Det finns inget uttalat krav att du ska ha med dig en journalistisk utbildning? 

Expressen: Näe, nej vi har ju inte det i det här yrket till skillnad mot läkare eller advokater och annat, att du måste 

ha en kandidat... en journalist… kandidatexamen. Det finns ju inte det riktigt. Och det tror jag är bra, för att det är en 

annan typ av yrke. Det också bidrar ju till att det här yrket inte är... det bidrar till mångfald på många sätt och vis. För 

att, det är klart att i yrken där alla som utövar yrket har gått på några få skolor så blir det ju väldigt konformt, det kan 

vara i värderingar och stil och så, även om det är mindre så än det var en gång i tiden. Så jag tror det är bra. Jag är för 

det här med att det finns många olika vägar in i det här yrket.  

 

”Expressen” säger att det inte finns något uttalat krav inom journalistiken som säger att 

journalister ska ha en särskild utbildning. ”Expressen” förklarar att detta är bra, då det leder till 

mångfald. ”Expressen” menar att i yrken där utövarna har gått på ett fåtal skolor blir yrket i sig 

ganska likformigt och rekryteraren är därför positivt inställd till att det finns flera vägar in i yrket. 

   Vi tycker att svaret intressant, då det på flera sätt stämmer överens med de tankar som Göran 

Rosenberg och i viss mån också Bengt Nerman har. Svaret skiljer sig däremot mot den 

utgångspunkt vi presenterade i vår teoridiskussion. Vi hade inför intervjuerna uppfattningen att 

det finns ett uttalat krav på kvällstidningarna att en journalist ska vara utbildad vid en särskild 

journalistutbildning. ”Expressen” menar att det aldrig är fel med en bildad och kunnig journalist, 

men trots att rekryteraren ger exempel på ”bra” journalistutbildningar påpekar ”Expressen” dock 

att en särskild journalistutbildning inte alls är ett måste.  
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   Även ”Aftonbladet” förvånar oss, då rekryteraren säger sig inte lägga så mycket fokus vid 

utbildningen som vi på förhand tänkt oss.   

 

Aftonbladet: Det är för att du lär dig väldigt mycket teoretiska saker på utbildningen. Men bara en bråkdel av de 

praktiska sakerna som du måste kunna för att jobba på Aftonbladet. De är väldigt få personer som kan gå ut och sätta 

sig och jobba golvet där efter att ha gått en journalistisk utbildning enbart. För att det bygger på att du löser olika 

typer av problem och att du också har en etisk... att du har en etik i ryggmärgen. Och också att du... det här som jag 

sa med problemlösningar, att du kanske har varit med om liknande situationer förut, så att du vet hur du ska få fram 

information. Därför att det handlar extremt mycket om att ha fantasi. 

 

”Aftonbladet” menar att det som lärs ut på utbildningen bara är en liten del av det man bör kunna 

för att arbeta på Aftonbladet. Det är väldigt få som tar klivet in på redaktionen efter att bara ha 

gått en journalistutbildning. 

   Detta är intressant i det avseendet att rekryteraren inte lägger särskilt mycket fokus vid 

utbildningen som sådan. ”Aftonbladet” är tydlig och menar att det istället är andra saker som 

spelar in och påverkar när en person ska arbeta på Aftonbladet. Utbildningen innehåller bara en 

liten del av de nödvändiga kunskaperna och vi tolkar det som att det som saknas är främst 

praktiska erfarenheter, vilket verkar vara något som eftersöks av den aktuella rekryteraren. 

   Vi talar om vilka utbildningar som är bättre än andra och diskuterar bland annat kring vad som 

skiljer en person som exempelvis utbildat sig utomlands från en person som ”bara” gått en 

utbildning i Sverige. ”Aftonbladet” menar att utbildningen inte säger särskilt mycket om 

personens kunskaper och menar att det är fel att överdriva utbildningen.  

 

R1: Jag tycker att man gör fel om man som rekryterare hänger upp sig för mycket på utbildningar. För att den säger 

väldigt lite om dina kunskaper. För att det är också så att en utbildning... du kan komma in på en utbildning utan att 

ha lärt dig ett dugg, du kan gå igenom utbildningen utan att ta till dig ett enda ord, fastän du har haft åtminstone G på 

all tentor eller kurser. Det betyder ju ingenting. Och du kan ha gått en, som jag sade innan, i andras tycke, och i mitt 

tycker, en medioker utbildning och ändå vara kanon. Därför att du suger till dig allt. Du har gjort otroligt mycket på 

utbildningen, du har varit chefredaktör för Kårtidningen, du har snurrat runt och dragit igång och varit ambitiös och 

aktiv på alla sätt och vis. Och gjort absolut det mesta av din utbildning. Så att när du kommer ut är du jätteduktig och 

det är inte tack vare utbildningen, utan trots utbildningen. Man ska inte överdriva utbildningen. 
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”Aftonbladet” menar att man inte ska överdriva utbildningens betydelse och förklarar att en 

person kan gå en utbildning utan att faktiskt ta till sig ett enda ord. Istället menar rekryteraren att 

det handlar om vad en person gör av sin utbildning. 

   Detta utdrag är intressant på många sätt, men framförallt av den anledningen att rekryteraren på 

nytt säger emot vår utgångspunkt vad gäller utbildningens betydelse. ”Aftonbladet” uttrycker sig 

klart och tydligt och förklarar att en utbildning inte alls behöver betyda något särskilt. Under hela 

intervjun understryker ”Aftonbladet” vad som är viktigast för att en person ska vara aktuell för ett 

jobb på Aftonbladet. Personen ska vara ambitiös, vilket är något ”Aftonbladet” återkommer till 

även i detta utdrag. Rekryteraren påpekar att det handlar om att vara ambitiös och förklarar klart 

och tydligt att en person med en ”sämre” utbildning inte alls behöver vara mindre lämpad för ett 

jobb. Vi uppfattar det som att det viktigaste är att personen i fråga är aktiv, ambitiös och 

engagerad. Vi kan också, liksom i tidigare utdrag, ana att ”Aftonbladet” gärna ser att personen i 

fråga har erfarenhet av praktiskt arbete, då rekryteraren nämner saker som pekar på detta. 

   ”Expressen” är inne på samma spår och menar att skillnaden i kvalité syns mer mellan student 

A och student B än mellan utbildningarna i sig. ”Expressen” utvecklar resonemanget kring 

utbildningens betydelse och tar in en annan aspekt i sammanhanget. Arbetslivserfarenhet. 

 

Expressen: Ja, nästan alla har ju eftergymnasial utbildning idag och i grunden är vi jätte-för det. Men det räcker inte 

med bara det. Ofta är det ju så att man utbildar sig och så får man jobb på lite mindre tidningar och så har man 

utbildning plus yrkeserfarenhet. Då kan man söka hit. Och just kvällstidningar, vi är ju väldigt... Ja, vi har en god 

relation till många utbildningar och det finns många goda journalistutbildningar i Sverige. Och skillnaden i kvalitet 

och så mellan dem, det är ju mer liksom mellan student A och student B. Det är ju större skillnad där, jag menar... 

Journalistutbildningar som alla humanistiska utbildningar är ju väldigt mycket upp till du som går den att göra det 

bästa av den. 

 

”Expressen” uttrycker, liksom tidigare i denna analysdel, att det är bra med bildade journalister, 

men menar också att det inte räcker med ”bara” en utbildning. Det är först när en person fått 

yrkeserfarenhet han eller hon kan söka till Expressen. 

   Rekryterarna har liknande uppfattningar vad gäller studentens egen påverkan på en eventuell 

utbildning. Liksom ”Aftonbladet” tidigare uttryckt det, menar ”Expressen” att mycket är upp till 

studenten själv och vi tolkar detta som att utbildningen i sig inte är det viktiga i sammanhanget. 

Vi uppfattar det istället som att ”Expressen”, liksom ”Aftonbladet”, uttrycker en åsikt om att 

personer som söker till tidningen ska vara drivna och ambitiösa. ”Expressen” är liksom 
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”Aftonbladet” också klar och tydlig med att förklara att erfarenhet av praktiskt arbete är en annan 

faktor som spelar in och påverkar och vi får uppfattningen att det är just denna bit som har den 

största betydelsen i sammanhanget. 

   Detta får vi också förtydligat för oss, då vi under diskussionerna under intervjuerna leder fram 

till utbildningarnas praktikperioder och betydelsen av dessa.  

   ”Aftonbladet” får frågan om det finns några genvägar in på tidningsredaktionen och svarar att 

praktiken är en sådan. ”Aftonbladet” menar att en person som går en utbildning utan praktik har 

svårt att ta sig in på redaktionen, medan en person som har praktik har ett bättre läge. Praktiken är 

enligt ”Aftonbladet” det ”absolut mest gyllene tillfället” för en person att lära sig mer. Det är 

också genom praktiken en person har chans att knyta kontakter och skaffa rekommendationer. 

 

Aftonbladet: […] Om du går en utbildning utan praktik så har du ju svårt att ta dig in. Praktiken är ju ditt absolut 

mest gyllene tillfället att lära mer, lära dig praktiskt, att få chans att skapa dig dem här rekommendationerna och att 

ha något, att berätta på din meritförteckning vad du har gjort och att du kan. Jag har jobbat på Norrköpings 

Tidningar, jag har jobbat på 24nt.82 Det var så kul, och då fick jag göra det här etcetera.   

 

”Aftonbladet” menar att det är svårt att ta sig in i branschen om man gått en utbildning utan 

praktik. Det är på praktiken man har chansen att träna praktiskt arbete och skapa sig 

rekommendationer. 

   Vi tolkar det som att praktiken är en viktig del för att person ska kunna få in en fot i branschen. 

”Aftonbladet” uttrycker praktiken som ett gyllene tillfälle att bland annat skapa sig 

rekommendationer och vi förstår det som att det är genom praktiken en person har chansen att 

visa vad man går för. En utbildning räcker inte. 

   Även ”Expressen” håller praktiken högt och menar att det är viktigt att utbildningen en person 

ska gå innehåller obligatorisk praktik. Det är viktigt att få in en fot på en tidning, vilket sedan kan 

leda till semestervikariat eller liknande. 

 

Expressen: Ja, alltså utbildning är ju viktig på flera sätt. Men ett av de viktiga är ju just att det är ett sätt att få in en 

fot under praktiken. Att det ingår obligatorisk praktik under utbildningen. Och den är ju viktig, ofta då får man in en 

fot på en tidning och har man fått in det så kanske man får sommarvik och så. För det är ju lite så i den här branschen 

att det ena leder till det andra så att säga. Det är ofta de här första stegen som är svårast då. 

 

                                                
82 24nt Television. En lokal tv-kanal som är en del av Norrköpings Tidningar.  
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”Expressen” menar att utbildningen är viktig på flera sätt, men pekar på praktiken som den 

viktigaste delen. ”Expressen” menar att det är viktigt att utbildningen innehåller obligatorisk 

praktik och förklarar att det är praktiken som kan leda personen in i branschen. 

   Vi kan i detta utdrag se att även ”Expressen” pekar på praktiken som den viktigaste delen i en 

utbildning. ”Expressen” har redan tidigare uttryckt att det är bra om en journalist har någon form 

av utbildning i grunden, men vi får med detta utdrag uppfattningen att det är praktiken som är det 

avgörande. Det är med praktiken en person kan få in en fot i branschen, vilket ”Expressen” menar 

kan leda till jobb senare. 

   Vi uppfattar det som att praktikdelen är en viktig ingrediens för att en person ska bli aktuell för 

en plats på någon av landets kvällstidningar. Båda rekryterarna uttrycker en positiv åsikt kring 

praktik och menar att det är under dessa perioder en person har möjligheten att få in en fot på en 

tidning, skapa sig rekommendationer och knyta kontakter.  

   När vi började skriva denna uppsats hade vi tron att utbildning på särskilda 

journalistutbildningar skulle vara högt rankad av rekryterarna och tidningarna. Detta för att vi 

tidigare sett en stor efterfrågan på dessa i platsannonser där journalister till journalisttjänster 

sökts. Hittills har dock denna undersökning snarare sagt emot än bekräftat vår inledande 

uppfattning. Ingen av de intervjuade rekryterarna säger sig ranka en journalistutbildning högre än 

andra utbildningar och vi får uppfattningen att det som istället eftersöks är engagemang, vilja och 

en viss kunskap inom ett särskilt ämne. Därtill vill båda rekryterarna att en person som söker till 

respektive tidning ska ha någon form av praktisk arbetslivserfarenhet. 

   Det är först när diskussionen om praktiken och dess förutsättningar och möjligheter som 

rekryterarna tar upp fördelarna med de utbildningar som vi kan kalla för journalistutbildningar. 

   ”Aftonbladet” förklarar att möjligheten att få praktik på grund av vissa avtal och 

överenskommelser bara är möjlig för personer som studerar vid en journalistikutbildning som 

löper över minst två år. Enligt ”Aftonbladet” finns detta inskrivet i kollektivavtalet och 

rekryteraren menar att det är en överenskommelse mellan Tidningsutgivarna och Svenska 

Journalistförbundet. Överenskommelsen gäller för alla medieföretag och det finns på grund av 

detta ingen möjlighet att erbjuda praktik till personer som inte är studenter vid en pågående 

journalistikutbildning som löper över minst två år. 

 

I: Så på det sättet, hade en person inte gått en tvåårig journalistikutbildning hade man inte varit lika intressant? 
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Aftonbladet: Nej, vi får inte. De får det svaret. Vi får ju ansökningar från folk som har gått utbildningar utomlands 

till exempel och som det skulle vara jättespännande att ta in, för det är ju alltid roligare när det blir variation så. Men 

de går, vi får inte. 

I: Är inte det lite synd då? 

Aftonbladet: Näe, jo jo det är det ju. Men å andra sidan, vi får ju... det finns ju så många utbildningar också. Så man 

vill ju hjälpa alla. Jag menar, du har ju tyvärr alldeles för många utbildningar nu och för många praktiksökningar. 

[…] 

 

”Aftonbladet” förklarar att det inte finns någon möjlighet att ta in praktikanter från andra 

utbildningar än de som ingår i avtalet mellan TU och SJF.  

   Detta säger emot det som vi ganska nyligen konstaterade, nämligen det att det mer eller mindre 

inte spelar någon större roll om en person går en journalistutbildning eller inte. ”Aftonbladet” 

markerar själv att rekryteraren inte själv gör någon större skillnad mellan en journalistutbildning 

och andra utbildningar och menar att det skulle vara ”jättespännande” att ta in personer från andra 

utbildningar som praktikanter. Det avtal som finns mellan TU och SJF sätter dock stopp för detta.  

   Detta är något som vi klart och tydligt kan relatera till vår teoridiskussion och tankarna kring 

”social stängning”. Vi kan genom att studera ovanstående citat konstatera att det finns en ganska 

klar koppling mellan begreppet ”social stängning” och det faktum att en person som inte går en 

journalistisk utbildning som löper över minst två år, inte är berättigad en plats som praktikant på 

kvällstidningarna. I vår teoridiskussion menar vi att ”social stängning” innebär att en yrkesgrupp, 

eller i vårt fall arbetsgivarna själva, kan ställa krav och dra upp riktlinjer för vem eller vilka som 

ska ha tillträde till arbetsplatsen och detta innebär i sin tur att personer som inte uppfyller dessa 

krav stängs ute och lämnas utanför. Vi kan genom att relatera ovanstående citat till denna 

teoridiskussion se ganska klara kopplingar och därefter dra slutsatsen att journalistiken, genom 

det tidigare nämnda avtalet mellan TU och SJF, kan utöva någon form av ”social stängning”. 

Avtalet mellan TU och SJF innebär att personer som går en utbildning som löper över minst två 

år har möjlighet att få praktik på både Aftonbladet och Expressen, liksom på andra medieföretag i 

Sverige, medan en person som inte går en sådan utbildning inte är berättigad samma praktikplats. 

Utan att överanalysera detta kan vi tänka oss att journalistiken i allmänhet, och tidningarna i 

synnerhet, på detta sätt utövar någon form av ”social stängning”, som i sin tur kan fungera som 

ett hjälpmedel för att höja utbildningsnivån inom yrkeskåren och därmed också yrkets status. 

   Efter att ha diskuterat utbildningsvägar och praktikmöjligheter med rekryterarna från 

Aftonbladet och Expressen kan vi konstatera att det, trots rekryterarnas högst personliga åsikter, 
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finns fördelar med att gå en journalistutbildning. Även om rekryterarna vid ett flertal tillfällen 

understryker sina åsikter som menar att det visst går att komma till tidningen utan en särskild 

journalistikutbildning, faller mycket av detta på det tidigare nämnda kollektivavtalet. 

Rekryterarna uttrycker vid upprepade tillfällen en klart positiv inställning till praktik och praktisk 

yrkesutövning, vilket enligt dem är en bra chans att ta till sig fler kunskaper och framförallt få in 

en fot i branschen eller på en arbetsplats. Denna möjlighet, att praktisera på en tidningsredaktion, 

är dock endast möjlig om personen i fråga är student vid en pågående journalistikutbildning som 

löper över minst två år. Detta innebär, trots rekryterarnas positiva inställning till andra 

utbildningar, att personer vid en journalistikutbildning har en klar fördel. 

   Rekryterarna är positivt inställda till praktiken av den anledningen att personen i fråga skaffar 

sig nya kunskaper och knyter kontakter med människor, samtidigt som personen skaffar sig 

erfarenhet av redaktionellt arbete på en tidning. Detta, erfarenhet av redaktionellt arbete, är något 

som rekryterarna lägger stor vikt vid och kom under våra intervjuer att tala mycket om tidigare 

arbetslivserfarenhet och dess påverkan och betydelse. 

 

Arbetslivserfarenhet 

Att blivande journalister på Aftonbladet och Expressen ska ha erfarenhet av tidigare redaktionellt 

arbete råder det ingen tvekan om. Båda rekryterarna är tydliga när de förklarar att tidigare 

erfarenhet mer eller mindre är nödvändigt för att ha chansen att arbeta på någon av tidningarna. 

 

Expressen: Det är väl också så att för att överhuvudtaget komma i fråga för jobb på de här stora tidningarna så måste 

man ha tidigare erfarenhet av redaktionellt arbete på dagstidning, ofta på någon mindre tidning. Och det är klart 

också att en annan, jag menar Expressen precis som många av de andra tidningshusen består ju av 250 personer som 

i stort sett alla då har jobbat på andra tidningar tidigare och har kontakter på olika sätt, så det är klart att en hel del 

personer får man också genom tips. Avdelningschefen eller sportchefen håller koll på duktiga sportreportrar på andra 

tidningar och så. 

I: Att man ska ha tidigare erfarenhet av redaktionellt arbete; gäller det både praktik och vikariat? 

Expressen: Ja, det vill jag nog säga. Vi brukar lägga ribban på det för praktikplats också att man ska ha någon form 

av tidigare erfarenhet. Det kan ju vara ett längre frilansande på nöjessidorna på tidningen, eller på sporten, eller något 

sådant. Och söndagsextra på lokaltidningen hemmavid eller så. Eller att du har frilansat lite, men vi brukar säga det 

lite rått att även våra praktikanter gör sina första, värsta misstag någon annanstans. (skratt) 
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”Expressen” menar att tidigare erfarenhet av redaktionellt arbete är något man måste ha för att 

vara aktuell för jobb eller praktik på Expressen. ”Expressen” förklarar att kontakter kan vara en 

hjälp för att komma in på tidningen och att dessa kontakter kan skaffas genom jobb på andra 

arbetsplatser. 

   Även ”Aftonbladet” är tydlig med att säga att erfarenhet från mindre tidningar är ett plus. 

Genom detta både tränar man sig själv och visar att man vill arbeta. 

 

Aftonbladet: Det märks alltid det man gör. Många tror att; äsch det var väl inget att få jobb på den där 

gratistidningen som bara delas ut. Det är ju ingen som betalar pengar för att läsa, så då anstränger jag mig inte, utan 

jag anstränger mig sedan, när jag får jobb på Aftonbladet eller någon viktigare tidning. Men om du har hela tiden 

respekt för läsarna, och det är där som kärnan är, att oavsett vem du jobbar för, eller vilket media så är det alltid 

läsarna eller tittarna eller lyssnarna, beroende på vart man jobbar någonstans, så med din uppdragsgivare alltid... så 

om du alltid anstränger dig får du göra ett väldigt bra jobb så kan det så småningom faktiskt göra att du får möjlighet 

att jobba någon annanstans.  Det märks det man gör. Det är ett vanligt misstag att man inte tror det.  

 

”Aftonbladet” menar att det alltid märks om man gör något och förklarar, liksom tidigare i intervjun, 

att det är viktigt att en person som vill jobba på Aftonbladet är ambitiös och jobbar för att nå sitt mål. 

Arbetar man hårt för sin egen, arbetsgivarens och läsarens skull så kan det generera i ett jobb på 

Aftonbladet. 

   ”Aftonbladet” talar om vikten att ha respekt för läsarna och att anstränga sig, vilket är en del av det 

journalistiska arbetet. Vi uppfattar det som att chansen till avancemang till en tidning som Aftonbladet 

kan dyka upp om man hela tiden uppträder som en journalist. 

   ”Expressen” talar också om vikten att göra ett bra jobb på andra arbetsplatser. Rekryteraren menar 

att en person som vill ta steget till Expressen ska ha utfört ett bra arbete på en annan tidning och ha en 

vilja att nå högre mål. 

Expressen: Ja, att vi har väldigt goda referenser från tidigare arbetsgivare. Du bör vara en ledande, på något sätt, väldigt 

duktig person på någon annan tidning då, men av olika anledningar då vilja vidare i karriären. Jag har flera bra exempel på 

senare tid. Ett exempel på en reporter som hade jobbat i fem år på sin regionaltidning och var klar med det. Han hade 

varit, liksom, den som oftast fick göra de största nyheterna och gjort jättemycket och, ja, väldigt uppskattad där, men 

kände att "nu vill jag prova att jobba på en riksspridd tidning och en kvällstidning". 

”Expressen” menar att en person som har som mål att arbeta på Expressen tidigare ska ha haft en 

ledande roll på en mindre tidning och en vilja att nå nya mål. 

   Vi tolkar det som att en person som vill arbeta inom kvällspressen mer eller mindre ska ha arbetat 
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på andra tidningar. Det verkar vara svårt att ta klivet direkt in på kvällstidningarnas redaktioner, vilket 

”Expressen” också talar om i nedanstående utdrag. 

I: Det måste vara lättare för er att ta in mer etablerade personer på Expressen jämfört med att ta in en ny person? 

Expressen: Mm, men det kan ju också vara personer som inte är så rutinerade, men som vi på olika sätt tror är 

duktiga och precis i början av sin karriär som kommer hit också, så vi har rätt stor spridning i åldrar och så. Men 

generellt sätt kan man säga att innan man börjar söka till Expressen och Aftonbladet och DN och Svenskan så tycker 

jag man ska se till att skaffa sig (erfarenhet)...Det ska man liksom inte gör efter första läsåret på JMK, utan man ska 

skaffa sig lite mer erfarenhet från andra ställen först. 

I: Så en person utan erfarenhet av redaktionellt arbete har inte mycket att hämta? 

Expressen: Nej, det tycker jag. Söka kan man ju alltid. 

”Expressen” förklarar att man som nyexaminerad journalist inte omgående efter examen ska söka till 

en kvällstidning, utan istället skaffa sig lite erfarenhet.  

   ”Expressen” utvecklar sitt resonemang i nedanstående utdrag och menar att det viktiga är att bli 

publicerad på något sätt. Det viktiga är att visa att man kan något, göra journalistik av det och bli 

publicerad. 

Expressen: För det är ju lite så i den här branschen att det ena leder till det andra så att säga. Det är ofta de här första 

stegen som är svårast då. Så jag brukar också rekommendera en person då... Om man då vill bli journalist, så försök att bli 

publicerad på ett eller annat sätt. Jag brukar säga att alla har ju någonting som man är lite bättre än andra på; något 

specialintresse, någon hobby, någon idrott, någon grej som man kan liksom. Man kan använda sig av det då för att göra 

journalistik av det då. Och det spelar inte så himla stor roll om man har varit publicerad liksom på DN:s kultursida eller på 

den här lilla hundklubbens sida liksom. Men du förstår vad jag menar? Man behöver arbetsprover, man måste visa att 

man... […] 

”Expressen” rekommenderar en person som vill bli journalist att bli publicerad på något sätt, men 

påpekar att det inte spelar någon större roll var en persons skrivna text syns. Rekryteraren ger 

exempel på en kultursida och en hemsida till en liten hundklubb och menar att det inte handlar om var 

man blir publicerad, utan att man blir det. 

   Detta citat knyter ihop den berömda säcken på ett bra och intressant sätt, då vi tycker oss finna en 

slutsats som binder ihop hela avsnittet om arbetslivserfarenhet. Båda rekryterarna talar om vikten av 

erfarenhet av tidigare redaktionellt arbete och de menar att en person som söker till en kvällstidning 

har störst chans att göra sig intressant om personen har just erfarenhet av redaktionellt arbete. Både 

”Aftonbladet” och ”Expressen” säger att det är bra att en person som vill jobba på en kvällstidning lär 

sig mer om det journalistiska arbetet, utövar det praktiskt, knyter kontakter och skaffar sig 
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rekommendationer innan han eller hon söker sig till Aftonbladet eller Expressen. De förklarar att den 

nödvändiga erfarenheten är bra att skaffa sig genom att först arbeta på en mindre tidning och där göra 

ett bra jobb, vilket sedermera kan leda till ett arbete på exempelvis en av kvällstidningarna. 

”Aftonbladet” talar mycket om vikten av att göra det som en journalist ”ska göra” och menar att det är 

viktigt att hela tiden göra ett bra jobb, ta hänsyn till läsarna och vara ambitiös och engagerad. Det är 

endast på detta sätt, genom att använda de journalistiska verktygen, en person kan visa att han eller 

hon är en journalist och på det sättet skaffa sig rekommendationer och kontakter som kan leda till 

jobb på en annan arbetsplats.  

   Ovanstående utdrag tycker vi är intressant. ”Expressen” förklarar i utdraget att det som avgör är att 

bli publicerad. Rekryteraren förklarar det på ett sådant sätt att vi får uppfattningen att det inte spelar 

någon roll var man får sitt material publicerat. Det viktiga är att man får det. Vi tycker att detta är 

intressant av just denna anledning, då vi uppfattar det som att ingen av rekryterarna verkar ha något 

tydligt krav som menar att en person ska ha gjort stor karriär innan han eller hon kan vara aktuell för 

ett jobb på kvällstidningen. ”Expressen” säger visserligen i ett av utdragen att personen i fråga ska ha 

varit en ledande person på en tidigare arbetsplats, men i rekryterarnas svar överlag ser vi dock saker 

som pekar på att det som värdesätts mest är att en person har utmärkt sig på ett eller annat sätt, gjort 

någon form av avtryck och publicerat sig på något sätt. 

   Vi nämnde redan i inledningen till denna uppsats att personer som redan syns i mediebruset på olika 

sätt ofta syns i kvällstidningarna i form av en byline under en krönika eller en ”veckans lista”. Flera 

av dessa personer har tagit vägen in på tidningarna utan en journalistutbildning i bagaget och vi hade 

redan tidigt i uppsatsarbetet uppfattningen och tron att dessa personer fick utrymme i tidningarna på 

grund av deras namn eller deras möjlighet att dra folk och locka läsare. Vi undrade om det finns andra 

sätt att ta sig in i mediebranschen och in på kvällstidningarna. Vi ställde bland annat frågor kring hur 

viktigt det är att skapa sig ett namn eller varumärke och om detta kan öka chanserna till ett jobb på 

exempelvis Aftonbladet.  

Att skapa sig ett namn 

Vi har hittills fått uppfattningen att det är viktigt att på något sätt skaffa sig erfarenhet innan man 

söker sig till någon av kvällstidningarna. Dock ställer vi oss frågande till vilken typ av erfarenhet man 

ska skaffa sig. Med tanke på att många av de kända ansikten som vid olika tillfällen syns i 

tidningarnas spalter saknar erfarenhet av utbildning och redaktionellt arbete inom journalistik ville vi 

därför närma oss ett svar på detta och vi frågade rekryterarna hur viktigt det är att skapa sig ett namn 
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eller varumärke innan man söker jobb på Aftonbladet eller Expressen. 

   ”Aftonbladet” tycker inte att det är viktigt att skapa sig ett namn. Istället lägger rekryteraren fokus 

vid att personen ifråga ska göra ett bra jobb på den arbetsplats där personen arbetar.  

I: Är det viktigt för en person att på ett sätt skapa sig ett eget namn eller ett varumärke? 

Aftonbladet: Nej, det är ju inte så. […] Jag tycker att det är absolut nummer ett att du alltid ser till att göra ett 

väldigt bra jobb. För om du gör det då kommer det att märkas. Om du dessutom är så ambitiös så att du är bra på att 

samarbeta. Säg att du jobbar på en medelstor dagstidning, vi kan ta då Norrköpings Tidningar.  Så här är det då va; 

att du kommer dit, du är jättetaggad, du är jätteambitiös, du är en jättetrevlig kille, du är lätt att samarbeta med. […] 

Du kommer dit, du kommer att prata med de människorna som du jobbar med, du kommer snabbt identifiera vilka 

som är lite mer benägna att vara svara på dina frågor och då kommer du att automatiskt ha skapat dig en kontakt med 

den här människan. Ni kommer att bli jobbkompisar och ni kommer att käka lunch tillsammans och ni kommer att 

lära känna varandra. Ping! Då har du ju skapat dig en kontakt.  

 

”Aftonbladet” betonar på nytt hur viktigt det är att vara ambitiös och att göra ett bra jobb. Det är 

viktigt att man kan samarbeta och ta kontakt med personer på den arbetsplats man arbetar på. Det 

är på detta sätt man skapar kontakter som kan vara viktiga i framtiden. 

   ”Aftonbladet” säger inte rakt ut att det är viktigt att skapa sig ett namn, men vi tolkar det som 

att man mer eller mindre ändå ska göra det. ”Aftonbladet” betonar gång på gång hur viktigt det är 

med kontakter och rekommendationer och vi menar att man genom att skaffa sig kontakter på en 

arbetsplats tar ett steg mot att skapa sig ett namn. Genom att prata med människor och göra sig 

känd bland dessa tar man första steget mot att skapa sig ett eget varumärke, ett varumärke som 

kontakterna kan göra reklam för när de rekommenderar personen i framtiden. 

   ”Aftonbladet” fortsätter att förklara det viktiga med att skapa sig någon form av kontaktnät. 

 

Aftonbladet: […] Du ringer mig och säger att jag skulle jättegärna vilja jobba på Aftonbladet. Ja, vad kul säger jag 

och så. Och så säger du då, om du vill veta hur jag jobbar så kan du fråga Nils-Ove som jag har jobbat med här nu. 

Så det är ju det som är din kontakt. Du har inte helt omedvetet, men du har inte på något konstigt (sätt) hållit på och 

knyta kontakter. Du gör ett bra jobb, du samarbetar, för mig är det att man skaffar sig en bra kontakt. För du kan 

inte... det hjälper inte om du har en miljon kontakter, men du gör ett dåligt jobb, du skriver som en kratta, du är 

slarvig när du jobbar, du är otrevlig mot dem du ringer till och aldrig lämnar i tid. Det kvittar om du har 20 namn 

som är främst på din lista. Ingen kommer att rekommendera dig, fast du kallar alla 20 för dina kontakter. Så det är 

bara om du gör ett bra jobb. […] För att då kommer resten. Det finns inget som öppnar sig, man kan hoppas att det 

finns, men det finns en enda rättvisa och det är att gör man ett bra jobb, så har du gjort din egen dörr till framgång. 
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”Aftonbladet” menar att kontakternas rekommendationer är ett bevis för att en person har gjort ett 

bra jobb. Har personen inte skött sitt arbete är det ingen som vill rekommendera honom eller 

henne och därför är det viktigt att utföra sitt arbete på ett bra sätt. 

   Vi fortsätter att uppfatta det som att kontakterna blir ett slags hjälpmedel för en person att skapa 

sig ett namn. Det är genom kontakterna och deras rekommendationer som en person kan visa upp 

sig själv för en ny arbetsgivare. Nyckeln till dessa kontakter är, som ”Aftonbladet” tidigare 

uttryckt det, att personen är ambitiös och villig att göra ett bra jobb. 

    Vi var i inledningen av uppsatsarbetet intresserade av att titta närmare på huruvida det finns 

några alternativa vägar in på kvällstidningarnas redaktioner och hade då främst de personer vi 

kallar för ”kändiskrönikörer” i åtanke. Vi hade uppfattningen att dessa personer som, redan innan 

skrivuppdragen i tidningarna, ofta är kända ansikten hos tidningsläsarna får chansen att uttrycka 

sig i kvällstidningarna just för att de på ett eller annat sätt skapat sig ett namn eller varumärke. 

   ”Aftonbladet” förklarar att det är en annan person på Aftonbladet som har hand om 

anställningar av de så kallade kolumnisterna. Rekryteraren förklarar vid ett tillfälle under 

intervjun att dessa kolumnister inte behöver vara journalister. ”Aftonbladet” menar att 

kolumnisterna finns till för att väcka känslor och tankar hos läsaren. 

 

Aftonbladet: […] Det är hon som skannar av vilka som är... som skriver kul. Så hon läser väldigt mycket, för att 

hitta de där pennorna och människorna som har intressanta åsikter, framförallt att man ser saker i samhället.  

I: Det är mer extra till tidningen? 

Aftonbladet: Ja du läser kolumnisterna så du vet ju vad det är. För att ha en intressant kolumnist så måste du ha idéer, 

tankar som du fångar upp, antingen sådant som alla andra tänker på fast de inte har ens börjat formulera. Eller att man 

fångar upp snackisar, eller att man fångar upp en kul vinkel på alla pratar om, det måste vara något eget. En egen tanke. 

Och givetvis får man ha vilken åsikt som helst, alla kolumnister, krönikörer, de har åsiktsfrihet. Man får tycka precis vad 

man vill. De vi vill ha det är ju att man berör människor i det man skriver. Man får gärna reta upp någon, eller att man får 

beröra, man får skratta. […] Det ska vara intressant, du ska bli nyfiken så fort du ska börja läsa en kolumnist. Så fort du 

ser bild bylinen, så ska du tänka oh, Lena Sundström skriver idag. 

Vi tolkar det som att det viktigaste vad gäller en så kallad kolumnist är att personen är intressant 

och lockar till läsning. Personen ska väcka tankar och åsikter och vara en person som kan 

diskutera saker ur flera perspektiv som lockar läsaren att tänka till. De sista meningarna i utdraget 

ovan ger också en hint om att personen ska vara en profil, en person som läsarna känner igen så 

fort de ser kolumnistens byline. Vi ser dock ingenting i svaret som pekar på att personen i fråga 
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ska ha särskilda kunskaper i något ämne, utan vi uppfattar det istället som att personen just ska 

finnas till för att väcka uppmärksamhet och tankar. Vi förstår det som att kolumnisten, eller 

krönikören om man så vill, är en person som vågar och vill skriva saker som annars inte brukar 

skrivas och vi kan dra tydliga paralleller till de tankar som presenteras i Börje Alströms kapitel.  

Alström menar att de enskilda journalisterna blir allt viktigare som varumärken och att 

exempelvis en krönikör kan fungera som en slags reklampelare på tidningens löpsedel. 

Krönikören blir ett dragplåster som lockar till läsning och han talar också om de nutidens bylines, 

som ofta består av en bild på krönikören i helfigursformat, vilket visar på den enskilde 

journalistens ökade betydelse för tidningen. 83 Detta går på ett tydligt sätt att relatera till 

”Aftonbladets” citat, där rekryteraren talar om just bylinen som ett sätt för att få läsaren att bli 

intresserad av att läsa tidningen. 

   Det faktum att rekryteraren endast trycker på dessa saker och inte på att kolumnisten ska ha 

några särskilda kunskaper tycker vi är intressant. Detta gör att vi får intrycket att personens namn 

och därmed dennes publikdragande förmåga är det viktigaste. Under intervjuerna ställde vi därför 

frågan om detta, arbete som kolumnist, kan vara en alternativ väg in i journalistiken. 

 

Expressen: Jag får ju alltid sådana där typer av ansökningar, men det är ju inte... Jag menar Expressen ger ju inte 

utrymme för någon för tidningen okänd nöjeskrönikör liksom, så funkar det ju inte.  

I: Då är det kända namnet själva grejen? 

Expressen: Ja, eller i grunden funkar det ju så att du... Malin Roos som är nöjeskrönikör i Expressen, hon kom till 

Expressen 1999 eller något sådant där. Hon var praktikant först och sedan jobbade hon på webben under ett år och 

sedan fick fast jobb och så jobbade hon i många år, och på sporten, och så jobbade hon i många år som nöjesreporter 

och där blev det alltmer att hon blev liksom nöjeskrönikör och sedan har hon bytt och fått en väldigt stor, stark 

ställning, känd som nöjeskrönikör. Så är det, så det är ju liksom snarare det att det är slutet eller höjdpunkten på en 

lång karriär. Sedan kan man ju, för att få in andra röster, ta in någon ung person som får skriva om saker och ting 

utifrån, på ett spännande sätt, under begränsad tid eller så och kommer in den vägen. […] Så visst har det 

förekommit att så att säga nöjesredaktionerna odlat kontakter med, eller hittat någon som skriver spännande och så 

på någon annan tidning eller så som man provar och börjar krönikera i Expressen, visst kan det förekomma också. 

Men man ska komma ihåg att de alla flesta, liksom den breda porten in på tidningar som den här är som, liksom, 

vanlig nyhetsreporter.  

 

”Expressen” säger att Expressen inte ger utrymme för någon okänd person att skriva krönikör för 

                                                
83 Börje Alström, ”Från tidningsföretag till marknadsplats för ikoner”, i På väg mot medievärlden 2020, s.139. 
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tidningen. Rekryteraren menar att krönikerandet är höjdpunkten på en lång karriär på tidningen. Även 

om tidningen ibland kan ta in yngre personer som skriver menar ”Expressen” att vägen in på 

tidningen ser ut på samma sätt som sagts tidigare.  

   ”Expressen” bekräftar vår tidiga tanke om att tidningen Expressen söker krönikörer som redan 

tidigare har ett känt namn och svarar ”ja” på frågan om namnet är ”själva grejen”.  Rekryteraren 

menar dock att en krönikör ofta tar den vanliga porten in på redaktionen och arbetar sig uppåt under 

årens lopp på tidningen. 

  Vi ser dock dagligen personer som inte gått denna väg och avancerat inom tidningen, men som ändå 

har en roll som exempelvis krönikör, gästkrönikör eller ”listmakare” i någon av kvällstidningarna. 

Frågan är hur dessa personer tagit sig in på tidningarna? Är det viktigaste att personen är ett känt 

namn eller skulle i princip vem som helst kunna skriva en gästkrönika för tidningen och allt eftersom 

skapa sig det där namnet som tidningen verkar eftersträva? 

I: Skulle jag, teoretiskt sett, en artikel eller en krönika om jag är duktig på exempelvis bilar? 

Expressen: Nej. Aldrig. […] Helt, helt förkastligt skulle jag säga. Däremot som du var väldigt intresserad av bilar… 

att prata med, via kontakter i någon branschtidning liksom. Och röra dig i den världen och kanske därav kunna 

etablera dig på något sätt genom att skriva artiklar där och sedan, utifrån det då, på något sätt ta dig därifrån när du 

blivit ett lite etablerat namn då på en eller flera sådana tidningar. Sedan kanske på Expressen, men liksom någon... 

Och just när man ska ha en ställning som krönikör eller liksom, då.... det är ju inget som någon rookie får liksom. 

 

En okänd person skulle aldrig kunna få sin krönika publicerad i Expressen. ”Expressen” är tydlig 

och förklarar att det inte är någon nybörjare som ges ett sådant uppdrag. Är man intresserad av ett 

särskilt ämne är det istället bäst att ta sig fram via andra tidningar som specialiserar sig på just 

detta. Genom att ta in på en sådan branschtidning och bli ”ett lite etablerat namn” kan man sedan 

göra sig intressant för ett framtida jobb på Expressen.  

   ”Expressen” uttrycker sig på nytt på ett sådant sätt att vi uppfattar det som att en person ska 

krönikera redan ska ha ett etablerat namn. Rekryteraren menar att personen ”för att ha en 

ställning som krönikör” ska vara etablerad och vi tolkar det som att personen ska skapa sig ett 

namn innan steget till Expressen kan tas. Vi uppfattar det som att tidningen är intresserad av att 

använda sig av krönikörer som har ett slags varumärke och söker efter personer som är profiler, 

vilket vi tror är ett sätt som lockar läsare till tidningen. Detta är intressant att jämföra med Börje 
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Alströms diskussion kring uppsatsen Hur blir journalister varumärken på Aftonbladet84, som 

bygger på intervjuer med krönikörer, den marknadsansvarige och chefredaktören på Aftonbladet. 

I studien presenterar alla de intervjuade åsikter som menar att varumärken kommer att bli 

viktigare i framtidens medievärld och författarna till studien (Johansson och Thure) menar att 

menar att enskilda journalister blir profiler och varumärken. Dessa profiler ska enligt studien ha 

en unik kunskap och förväntas kunna skriva på ett bra sätt.85 

   Om vi relaterar denna studie till vår uppsats och ovanstående citat kan vi se det väl omtalade 

specialintresset som den unika kunskap studien talar om. Vi kan utan att överanalysera 

intervjumaterialet konstatera att det som i studien benämns som unik kunskap i vår uppsats kan 

ses som de särskilda kunskaper eller intressen som rekryterarna talar om att krönikörerna ska ha. 

   Det faktum att det verkar finnas ett krav hos kvällstidningarna att de personer som ska agera 

krönikörer ska ha ett etablerat namn kan vi tolka på flera sätt. Vi kan även i detta fall dra 

kopplingar till professionaliseringen och dra slutsatsen att tidningarna är ute efter att höja statusen 

på sin tidning. Vi kan relativt enkelt tänka oss att en etablerad och namnkunnig profil har enklare 

att locka läsare och publik, vilket också är det som kvällstidningarna strävar efter. Genom att 

använda sig av personer som har skapat sig ett namn och har lätt att dra publik tror vi att 

tidningen på ett sätt kan höja sin status. Genom att locka läsare och på det sättet göra sig starkare 

i konkurrensen med andra tidningar kan de klättra i rankningen hos publiken och på det sättet 

höja sin status gentemot andra tidningar.   

   Att skapa sig ett namn verkar vara viktigt. Båda rekryterarna talar om att en journalist inte 

behöver vara utbildad, utan att det är kunskapen om hur man utför det journalistiska hantverket 

som avgör om en person är intressant och attraktiv eller inte. ”R1” säger också, vilket stämmer 

överens med vår inledande teori och tanke, att en person som har viljan att arbeta som krönikör 

inte heller behöver vara journalist och vi uppfattar det som att denna person egentligen inte alls 

behöver vara lika kunnig när det gäller det journalistiska hantverket. När det gäller en krönikör 

eller kåsör uppfattar vi att det mer handlar om att personen i fråga ska vara någorlunda etablerad 

inom ett särskilt intresseområde och på det sättet vara en profil tidningen kan använda sig av för 

att locka läsare. 

   Men hur blir man etablerad? Hur skapar man sig ett namn och hur lägger man en grund för sitt 

                                                
84 Sara Johansson och Lina Thure, Hur blir journalister varumärken på Aftonbladet, MKV, Mittuniversitetet, 
(Sundsvall,2007). 
85 Börje Alström, ”Från tidnigsföretag till marknadsplats för ikoner”, i På väg mot medievärlden 2020, s.141. 
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varumärke? Finns det andra vägar att gå än den vanliga som leder från en plats som 

nyhetsreporter och sedan vidare? Vi tog under våra intervjuer upp den alltmer växande och 

inflytelserika bloggosfären och talade med rekryterarna om möjligheterna att göra karriär på sin 

privata blogg och på det sättet göra sig attraktiv för kvällstidningarna. 

   ”Aftonbladet” säger att rekryteraren följer Twitter86, Facebook87 och läser bloggar. 

Rekryteraren menar att det är ett sätt att hålla koll på vardagen i samhället, men menar att detta 

också kan vara ett sätt att hitta personer till tidningen. ”Aftonbladet” förklarar att bloggarna kan 

vara bra när tidningen vill hitta en person med en särskild kunskap om något. 

 

Aftonbladet: […] Jag läser mycket bloggar för att hålla koll, men det har ju också med den allmänna, 

allmänbildningen för jobbets räkning som jag ju gör. Jag menar att läsa Blondinbella88. Det behöver man ju göra då 

och då. Men det tycker jag man ska göra, man ska läsa alltid så. Men det är ju så här att "ja, jag läser bloggar" och 

det kan vara så att vi framöver behöver ha en väldigt speciell kompetens. […] Och om det är någon som har 

profilerat en blogg med den kollen, då kan det ju vara en människa som skulle kunna göra ett bra jobb hos oss. Men 

bara för att du skriver betyder det ju inte att du är journalist. Att vara journalist, för mig, är ju inte bara att skriva, 

utan det är ju allt det där andra som föregår innan du sätter pekfingret på den första bokstaven på tangentbordet.  

 

”Aftonbladet” läser bloggar för allmänbildningens skull, men använder det också för att hitta 

personer med en särskild kunskap. 

   Svaret får oss att tänka att bloggande visst kan vara ett sätt för en person att göra sig attraktiv, 

men vi gissar att personen i så fall måste blogga om något som är både intressant, unikt och som 

lockar många läsare. På ett sätt kan vi se likheter med krönikörerna och de kunskaper som 

rekryterarna tidigare har sagt att de ska ha. Likt krönikörerna tror vi att bloggarna ska ha 

förmågan att väcka tankar och idéer hos läsarna och vi tror att det är dessa personer som 

möjligtvis kan ta klivet från en blogg till journalistiken.  

   ”Expressen” menar att bloggande kan vara ett sätt för en person att ta sig in i journalistiken.  

 

Expressen: Jovisst, men det är ju liksom så exklusivt och så ovanligt. Jag menar, det finns ju hundratusentals unga 

personer som bloggar, men... […] Men absolut, jag menar… om man är intresserad av att skriva och uttrycka sig, att 

skriva och uttrycka sig i form av sin blogg och har så många eller få läsare så... Om inte annat så tränar jag man ju 

upp sitt skrivande och sitt sätt att kommunicera, men det räcker inte bara med det. Men det i sin tur kanske kan leda 

                                                
86 Twitter är en social nätverkssida på internet, där användarna kan uppdatera sin status med hjälp av en mikroblogg.  
87 Facebook är ett snabbt växande socialt nätverk på Internet. 
88 Blondinbella är en bloggare vars blogg är en av Sveriges mest lästa. 
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till något; "oj den här tjejen eller killen som bloggar här hemma i Östersund, liksom, hon verkar jättekul och har 

roliga idéer". Och sedan så får hon sommarvik eller få börja skriva eller blogga i någon tidningsregi liksom. Jag 

menar, visst, det kan absolut vara en väg in i yrket. Det tror jag.  

 

”Expressen” tror att bloggande kan vara bra på det sättet att personen som bloggar får en chans att 

träna upp sitt skrivande. Rekryteraren förklarar också att det mycket väl kan vara ett sätt för en person 

att ta sig in i journalistiken, då personen kan göra sig intressant och exempelvis börja blogga för en 

tidning. 

   Vi tolkar det dock som att ”Expressen” menar att det inte bara räcker med att blogga. Personen 

ifråga kan inte räkna med att sedan ta steget direkt in på Expressen. Istället förstår vi det ännu en gång 

som att rekryteraren menar att det är viktigt att en person startar, och lägger grunden, på en annan 

tidning och först efter det kan bli aktuell för ett jobb på Expressen.  

Slutdiskussion och sammanfattning 
Vi kan efter vår analys konstatera att vägen in på kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen inte 

alltid har samma form och utseende. Det finns inte en väg, det handlar inte om två vägar. Vägarna in 

på tidningsredaktionerna är betydligt fler och ser olika ut.  

   Det handlar inte bara om utbildning, det handlar inte bara om personlighet. Det handlar inte bara 

om kunskaper och det handlar inte bara om arbetslivserfarenhet. Det handlar istället om en blandning 

av dessa och en mängd andra ingredienser.  

   Syftet med denna uppsats var att ta reda på vad som krävs av person för att han eller hon ska vara 

intressant för rekryterarna på kvällstidningarna och på det sättet skaffa sig ett jobb på Aftonbladet 

eller Expressen. Vi var redan i inledningen av arbetet medvetna om att vår undersökning skulle 

komma att visa en bild av kvällstidningarna levererad av de aktuella rekryterarna. Vi var på detta sätt 

också medveta om att resultatet av undersökningen kunde ha blivit ett annat om andra personer hade 

intervjuats, men i och med att vi var intresserade av att tala med just tidningarnas rekryterare var detta 

inte ett särskilt stort problem för vår undersökning.  

   Vi gick in i undersökningen med inställningen att utbildning vid en särskild journalistikutbildning 

spelar en stor roll och att en person med utbildning är mer intressant än personer utan. Vi diskuterade 

dock redan i inledningen av uppsatsen det faktum att vi som läsare dagligen ser personer som trots att 

de saknar en särskild utbildning har en plats på tidningarnas krönikesidor. Vi hade uppfattningen att 

dessa personer gått en alternativ väg in på tidningsredaktionen och att deras sedan tidigare välkända 



 49 

namn spelat en stor roll. Detta gjorde att vi gick in i uppsatsarbetet med inställningen att en person 

som siktar på att arbeta på en kvällstidning på förhand måste skapa sig ett namn eller ett varumärke. 

   Vi kan till en början konstatera att det inte finns något som tydligt säger vad en journalist är, vem 

som är journalist eller vad en person ska kunna för att få kallas journalist. Genom denna undersökning 

har vi istället kommit fram till att en journalist är en journalist när han eller hon utför det som kan 

kallas det journalistiska hantverket och arbetar med uppgifter som en journalist vanligtvis arbetar 

med. Det finns idag ingenting som klart och tydligt förklarar vad det innebär att vara en journalist och 

det finns ingenting som reglerar eller vem som är journalist. Journalist är man när man arbetar som en 

sådan. 

   Vi ville undersöka vad som är avgörande för inkludering och exkludering på Aftonbladets och 

Expressens redaktioner och vi ville titta närmare på om vi kunde finna spår av det som en del forskare 

kallar för ”social stängning”. Vi hade en tanke om att utbildningen skulle vara en ingrediens i denna 

process och vi menade i inledningen att tidningarna sätter höga krav gällande utbildning, för att direkt 

kunna stänga ute en grupp utan utbildning och därigenom säkra att yrket behåller en viss status.  

   Vi såg i rekryterarnas svar inga tydliga tecken på att utbildningen fungerar som en skiljelinje eller 

gräns för de valda tidningarna, då rekryterarna sa sig lägga mer fokus på andra saker än de sökandes 

utbildningar. Vi kan med andra ord inte se några tydliga bevis för att tidningarna använder sig av ett 

utbildningskrav för att exkludera personer som inte har gått en särskild utbildning som motsvarar 

kravet, men vi tror dock fortsatt att utbildningen kan fungera på ett sådant sätt som vi tidigare nämnt. 

Rekryterarna förklarar att det alltid är bra med en utbildning och ger också exempel på 

journalistutbildningar som är bättre än andra. Detta kan vi därför tolka som ett exempel på någon 

form av ”social stängning”, då vi kan anta att rekryterarna kan välja personer med högre utbildning, 

eller en utbildning som motsvarar deras särskilda önskemål, och att de på detta sätt stänger ute vissa 

personer och på ett sätt bidrar till att yrket behåller en viss status.  

   Tydligare tecken på ”social stängning” ser vi när vi tittar på det avtal som finns mellan 

Tidningsutgivarna och Svenska Journalistförbundet, som reglerar vilka personer som ska ha 

möjligheten att praktisera på de kvällstidningar vi undersökt och övriga medieföretag i landet. 

Avtalet, som innebär att endast personer som går en journalistisk utbildning som löper över minst två 

år har rätt att praktisera på exempelvis Aftonbladet, stänger ute personer som inte går en sådan 

utbildning. På grund av detta krav hindras därmed personer som går en kortare utbildning eller en 

utbildning av annan art att praktisera på exempelvis Aftonbladet och Expressen och vi tycker därför 
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att detta är ett ganska tydligt bevis på ”social stängning”. Vi har i uppsatsen inte kommit fram till 

varför detta krav finns, men vi kan dock tänka oss att detta avtal kan vara ett sätt för journalistiken i 

stort att styra yrkeskåren, lägga nivån för vilken utbildning som personer som arbetar inom kåren ska 

ha och på så sätt också höja statusen inom nämnda yrkeskår. Detta tycker vi som sagt stämmer ganska 

bra överens med den bild vi har fått av begreppet ”social stängning” och vi tycker att vi ser klara 

kopplingar till exempelvis Fred Parkins teorier kring ”social stängning”. Parkin menar, som vi 

tidigare förklarat, att utbildning eller legitimation kan fungera som ett slags staket som skiljer de 

personer som uppfyller ett särskilt krav från de som inte gör det. 89 I detta fall skulle avtalet mellan 

Tidningsutgivarna och Svenska Journalistförbundet kunna vara något som gör att utbildningen blir det 

staket som Parkin talar om.  

   Vi kan efter denna undersökning konstatera att rekryterarna på kvällstidningarna inte verkar lägga 

lika stort fokus vid de särskilda journalistutbildningarna som vi från början trodde. Rekryterarna 

menar visserligen att det är bra om en person som vill arbeta som journalist genomgått en utbildning 

och på så sätt har skaffat sig kunskaper, men vi uppfattar det som att rekryterarna inte lägger fokus 

vid just journalistutbildningarna. Rekryterarna menar istället att det viktigaste är att en person som vill 

jobba på en kvällstidning har kunskap om hur man utför det så kallade journalistiska hantverket. 

Personen ska vara ambitiös, engagerad, kunnig inom sitt intresseområde och vara utrustad med en 

nyhetsnäsa. Personen ska ha en förmåga att locka till läsning och samtidigt ha respekt för läsaren. 

Detta är ingenting som kan läras ut vid en utbildning och rekryterarna uttrycker därför vid ett flertal 

tillfällen sina åsikter kring vad som är absolut viktigast hos en person som söker ett jobb på en 

kvällstidning. Då det journalistiska hantverket endast är något som kan läras ut genom praktisk 

yrkesutövning är tidigare erfarenhet av redaktionellt arbete ett av de viktigaste kraven som ställs på en 

person som vill arbeta på Aftonbladet eller Expressen. Rekryterarna menar att det är nästintill en 

förutsättning att en person skaffar sig den nödvändiga erfarenheten och på så sätt skaffar sig 

kunskaper i hur man yrkesmässigt utför det journalistiska arbetet. Denna redaktionella erfarenhet kan 

exempelvis skaffas genom jobb på mindre tidningar och rekryterarna menar att det handlar om att 

personen ska få chansen att utföra hantverket och att bli publicerad. Genom att arbeta på en mindre 

tidning kan man också skaffa sig de nödvändiga kontakterna och rekommendationerna som på sikt 

kan bära iväg till andra arbetsplatser. 

   Det är också på detta sätt som de särskilda utbildningarna på nytt kommer in i leken, vilket vi redan 

                                                
89 Staffan Selander, ”Inledning”, i Kampen om yrkesutövning, s.16 f. 
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tidigare i denna slutdiskussion har diskuterat. Rekryterarna menar att den praktik som där ofta är 

obligatorisk också är en bra väg in i branschen, då dess studenter får en chans till praktisk 

yrkesutövning. Eftersom praktiken i sin tur bara kan ges till personer som är studenter vid en 

pågående journalistikutbildning har därmed dessa studenter en klar fördel gentemot personer som inte 

studerar journalistik. Trots att rekryterarna menar att utbildningarna inte lär ut något som är exklusivt 

för utbildningarna, är de alltså ändå en viktig och bra väg in i journalistiken av den anledningen att de 

erbjuder studenterna chansen till praktisk yrkesutövning. 

   Vi diskuterade i inledningen av uppsatsen det faktum att många av de krönikörer som dagligen syns 

på tidningssidorna i Aftonbladet och Expressen inte har någon utbildning och hade då uppfattningen 

att dessa tagit vägen i på redaktionerna tack vare de namn som de tidigare skapat sig. Under denna 

undersökning har vi kommit fram till att våra antaganden stämde överens med det resultat vi fått. Vi 

har under denna undersökning fått uppfattningen att deras namn spelar en väldigt stor roll, framförallt 

av den anledningen att de på detta sätt lockar läsare. Detta är inte till fördel bara för skribenten i sig, 

utan vi antar att det är en medveten strategi av tidningarna, då de strävar efter att locka läsare, bli 

bättre och sälja tidningar. Personen som agerar krönikör ska ha en förmåga att väcka tankar hos 

läsaren, att provocera och att underhålla och valet av krönikör görs också, förstår vi det som, utefter 

dessa kriterier. Utbildning verkar inte ha någon betydelse heller i detta fall och det är för oss ganska 

osäkert om personen i fråga behöver ha erfarenhet av journalistiskt arbete. Vi kan dock efter denna 

undersökning konstatera att det finns en sak som avgör om en person får en roll som krönikör eller 

inte. Namnet, eller varumärket.  En för allmänheten okänd person har betydligt svårare att få chansen 

att uttrycka sig på samma sätt som en person som redan är av allmänheten känd. Det viktiga är istället 

att personen är en profil och detta är också något som vi kan koppla samman med vårt teoriavsnitt och 

Börje Alströms tankar kring de enskilda journalisterna som varumärken. Liksom Alström kommer vi 

fram till att läsarens personliga relation till krönikören är viktig, vilket visar sig särskilt i ett 

intervjuutdrag när den aktuella rekryteraren talar om vikten av att en byline ska locka läsare. Alström 

menar att journalisterna har fått allt större betydelse för tidningarna och förklarar att de enskilda 

journalisterna fungerar som dragplåster för att locka läsare. 90  Vi tycker att vi på detta sätt kan visa på 

att det inte är helt oviktigt att en person som vill arbeta på exempelvis Aftonbladet är någorlunda 

etablerad och på ett eller annat sätt har skapat sig ett namn eller ett varumärke. Detta verkar tvärtom 

vara något som kan fungera som en dörröppnare för en person som är intresserad av ett jobb på en 

                                                
90 Börje Alström, ”Från tidningsföretag till marknadsplats för ikoner”, i På väg mot medievärlden 2020, s.139. 
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kvällstidning. 

   Vi tycker oss med denna undersökning kunna se att medielandskapet är mitt uppe i en 

förändringsprocess. En förändring som förvirrar många människor och som gör personer som vill in i 

branschen osäkra. Med dagens nya medieformer, som dessutom är under ständig utveckling, skapas 

nya vägar för journalistiken att rekrytera människor och därmed öppnas fler dörrar för personer som 

vill in på landets tidningsredaktioner. Att valmöjligheterna blir fler låter vid första anblicken som en 

positiv konsekvens, men detta faktum tror vi också har en tendens att göra människor förvirrade. Vi 

hade inför denna undersökning som syfte att reda ut vilken väg en person egentligen ska välja för att 

ta sig in på en kvällstidningsredaktion, men trots att vi har träffat två rekryterare som båda har som 

uppgift att anställa journalister kan vi konstatera att vägarna är svåra att tydliggöra.  

   Det handlar inte längre bara om utbildning. Det handlar inte längre bara om kunskaper. Det handlar 

om så mycket mer. Om att skaffa sig erfarenhet, att publicera sig på nätet och om att skapa sig ett 

namn. Liksom tidningskrönikörerna har skapat sig ett varumärke eller ett namn som lockar läsare till 

tidningar, tycker vi oss kunna konstatera att det också är något som en person med journalistdrömmar 

måste göra. Även om rekryterarna inte säger det rakt ut, utan istället talar om vikten av att skaffa sig 

erfarenhet och att bli publicerad, tycker vi oss se tecken på att namnet, eller varumärket, är en av de 

viktigaste ingredienserna för en person som vill nå en plats på landets kvällstidningar.  

   Skapa sig ett namn kan man göra på många sätt. Det vanligaste sättet är att ta jobb på en mindre 

tidning, göra ett bra jobb och på det sättet knyta viktiga kontakter, men under intervjuerna fick vi 

också uppfattningen att det finns andra vägar att gå för att skapa sig ett namn. Vi har efter intervjuerna 

uppfattningen att det bara är ett plus om en person är aktiv på sin blogg, uppdaterar sin statusrad på 

Facebook och känner sig hemmastadd på Twitter. Vägarna är många. Konsten är att välja rätt. 

   Vi kan konstatera att en person som vill arbeta på en kvällstidning inte är tvungen att gå en särskild 

journalistisk utbildning, även om det finns fördelar med en sådan i form av en period av praktisk 

yrkesutövning. En person som vill arbeta som journalist på Aftonbladet och Expressen kan utan 

utbildning nå lika långt som en utbildad person, men måste i så fall välja en annan väg. Vägen kan gå 

via mindre tidningar, eller via en privat blogg, men för att på allvar blanda sig i konkurrensen om det 

fåtal platser som finns på kvällstidningarna måste personen i fråga packa sin journalistiska ryggsäck 

på rätt sätt och med rätt saker. Fantasi, vilja, nyfikenhet, vetgirighet och en förmåga att underhålla och 

väcka känslor ska placeras i bagaget, som dessutom ska vara packat med ett särskilt intresse. Går man 

rätt väg, är ambitiös och jobbar och uppträder som en journalist har man nått långt. Nästa steg är att 
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bli publicerad. Vart någonstans spelar egentligen ingen roll, det viktiga är att man blir det och att man 

kan vara nöjd med, och stå för, det som publicerats. Det spelar ingen roll var man börjar, bara att man 

börjar. En gratistidning i Norrköping eller en rikstäckande dagstidning i Stockholm, det spelar ingen 

roll var man inleder sin journalistiska bana. Gör man ett bra jobb och arbetar som en journalist ska 

göra har man alla möjligheter att lyckas. Ett väl utfört arbete ger kontakter. Kontakter kan ge 

rekommendationer och får man dem är man med i spelet och har börjat vandringen mot drömjobbet. 
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