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Journalistikken	sies	å	ha	gått	gjennom	en	sterk	profe-
sjonaliseringsprosess	i	årene	etter	partipressens	fall.	
Journalistikken	som	fag	er	samtidig	gjenstand	for	
økt	kritikk,	og	journalistikkens	legitimitetsproblem	
synes	å	være	større	enn	noensinne.	Journalistene	må	
finne sin plass i et mediemarked som er preget av økt 
eierskapskonsentrasjon	og	markedsmakt.	I	Norge	har	
debatten	om	Mecoms	oppkjøp	av	Orkla	Media	og	
Norsk	Redaktørforenings	krav	om	lovfesting	av	Re-
daktørplakaten	bidratt	til	å	skjerpe	kampen	om	jour-
nalistikkens	plass	i	mediemarkedet	(Ottosen	2007).	
Samtidig	stilles	det	stadig	større	krav	til	journalistik-
ken at den skal være mer selvkritisk og selvrefleksiv 
(jf	Raaum	1999,	Rosenberg	2004,	Ottosen	2004)1.

I	den	samme	perioden	har	journalistutdanningene	
fått	en	stadig	viktigere	plass	i	journalistikkens	pro-
fesjonaliseringsprosess	(jf	Ottosen	2004	mfl).	Om	
det	i	Norge	historisk	har	vært	mange	veier	til	journa-
listyrket,	er	journalistutdanning	en	stadig	vanligere	
inngangsport	til	en	karriere	i	mediene	(Ottosen	2000,	
2004).	Andelen	medlemmer	av	Norsk	Journalistlag	
med	journalistutdanning	økte	fra	19%	i	1992	to	30%	
i	1999	(Norsk	Journalistlag	og	Norsk	Redaktørfore-
ning	1999:9),	og	dette	tallet	har	steget	siden.

Med	et	slikt	bakteppe	er	det	interessant	å	vite	mer	
om	de	kommende	journalister:	Hvem	er	de,	og	hva	
tenker	de	om	sitt	framtidige	yrke?	Hvordan	ser	de	
på	sin	egen	yrkes-	og	samfunnsrolle	som	journalist?	
Hva	anser	de	som	viktige	egenskaper	for	journalister,	
og	hva	tenker	de	om	endringene	journalistikken	nå	
er	inne	i?	Et	annet	spørsmål	er	hvordan	sosialise-
ringen til journalistyrket finner sted: I hvilken grad 
øver journalistutdanningen innflytelse på studentenes 
yrkesholdninger,	og	i	hvilken	retning?	Og	hva	skjer	
med	holdningene	i	studentenes	overgang	fra	akade-
mia	til	møtet	med	yrkeslivet?

Tidligere	har	det	eksistert	få	vitenskapelige	data	
om	hvordan	journaliststudenter	tenker	om	sitt	stu-
dium	og	sitt	framtidige	yrke2.	Etter	å	ha	gjennomført	
en	større	kvantitativ	studie	av	norske	journaliststu-
denter	kan	vi	nå	si	mer	om	dette.	I	denne	artikkelen	
vil	vi	presentere	våre	funn	knyttet	til	studentenes	
bakgrunn,	motivasjon	for	yrket,	deres	oppfatninger	
om viktige kvalifikasjoner for journalister, holdnin-
ger	til	journalistikkens	samfunnsoppgaver	og	hvor	
de	havner	etter	avsluttet	studium.	Det	longitudinelle	
perspektivet,	utviklingen	fra	”valp”	til	”vaktbikkje”	
blir	vektlagt.	Et	underliggende	spørsmål	er	også	om	
det	er	en	sammenheng	mellom	det	journaliststuden-
tene	lærer	i	utdanningen	og	den	kunnskapen	de	opp-
lever	å	trenge	i	yrkeslivet.

Denne	artikkelen	er	basert	på	data	fra	en	serie	
spørreskjemaer	til	journaliststudenter	ved	høgsko-
lene	i	Oslo	og	Volda	i	perioden	2001-2004.	Tre	ko-
horter	journaliststudenter	(1999,	2000	og	2001)	ble	
undersøkt	i	tre	ulike	faser	av	deres	studentkarriere:	1)	
ved	start	på	utdanningen;	2)	ved	avslutning	av	studiet	
etter	to	år	og	3)	tre	år	etter	at	de	avsluttet	utdannin-
gen.	Hele	datasettet	består	av	337	studenter	(85%	av	
populasjonen)3 som deltok i en eller flere av fasene4.	
Spørreskjemaet	ved	studiestart	og	studieslutt	(fase	
1	og	2)	ble	administrert	av	forfatterne	i	klasseroms-
situasjon,	mens	oppfølgingsspørsmålene	tre	år	etter	
avsluttet	studium	ble	sendt	i	posten.	

Gjennomføring	og	administrasjon	av	undersøkel-
sene	til	1999-	og	2000-kullet	ble	gjennomført	i	sam-
arbeid	med	StudData-prosjektet5.	I	praksis	innebar	
dette	at	studentene	mottok	to	sett	spørreskjemaer	i	
hver	fase:	Et	skjema	spesiallaget	av	oss	og	tilpas-
set	journaliststudentene,	og	ett	fra	StudData	med	
felles	spørsmål	for	alle	utdanningene	som	deltok	i	
undersøkelsen6.	Spørreskjemaene	varierte	noe	fra	
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fase	til	fase	i	undersøkelsen	både	hva	angår	lengde	
og	innhold.	En	del	spørsmål	var	felles	gjennom	alle	
faser	for	å	få	komparative	data	om	mulige	endringer	
i	syn	på	yrket	og	journalistrollen,	andre	spørsmål	var	
spesifikke for studiefasen. Ved studiestart ble sosial 
bakgrunn,	tidligere	utdanning	og	erfaring	samt	moti-
vasjon	for	og	forventninger	til	journalistikken	vekt-
lagt,	ved	studieslutt	vurdering	av	studiet	og	erfarin-
ger	fra	praksisperioden,	og	etter	tre	år	i	yrkeslivet	var	
hovedfokus	på	erfaringer	i	arbeidslivet	og	i	hvilken	
grad	de	opplevde	at	utdanningen	hadde	vært	nyttig	
for	yrkesutøvelsen.	Hvis	vi	ser	våre	data	i	sammen-
heng	med	StudData-undersøkelsen,	har	vi	et	samlet	
datasett	med	mer	enn	500	variabler	som	spenner	over	
et	vidt	spekter	av	tema.

Hvem er journaliststudentene?7

Historisk	har	journalistyrket	i	Norge	blitt	karakterisert	
som	et	“åpent	yrke”,	i	den	forstand	at	alle	som	ønsker	
det	kan	kalle	seg	journalist	(Ottosen	1997).	Sett	i	sam-
menheng	med	mer	klassiske	profesjoner	som	leger	og	
advokater	er	dette	fremdeles	et	poeng,	men	forskjel-
len	er	blitt	mindre:	Utdanning	har	fått	økt	betydning	
for	rekrutteringen	til	journalistyrket,	og	utdanningsni-
vået	blant	norske	journalister	har	økt	dramatisk	de	20	
siste	årene	(Ottosen	2004,	Bjørnsen	2003b).	

I	Norge	har	journalistyrket	historisk	bestått	av	folk	
med	middelklassebakgrunn	og	vært	overrepresentert	
av	personer	med	sympatier	til	venstre	for	sentrum	på	
den	politiske	skalaen	(Høyer	1982).	Denne	manglen-
de	representativitet	blir	fra	tid	til	annen	kommentert	i	
offentligheten,	ikke	minst	av	politikere	som	føler	seg	
dårlig	behandlet.	Den	politiske	slagsiden	har	imidler-
tid aldri vært definert som noe stort problem i jour-
naliststanden	selv.	I	avviklingen	av	partipressen	etter	
1970-tallet fikk journalister økt profesjonell selvtillit 
og	hevet	seg	over	politiske	trivialiteter	i	jakten	på	en	
profesjonell rolle som skulle reflektere ulike interes-
ser	i	samfunnet	og	ikke	representere	særinteresser	
(Raaum	1999).	I	den	svenske	maktutredningen	ble	
denne	påståtte	nøytraliteten	problematisert,	og	en	på-
pekte	hvordan	denne	påståtte	posisjonen	i	seg	selv	ga	
basis	for	kollektiv	maktutøvelse	av	journaliststanden,	
der	de	i	realiteten	ikke	representerte	”vanlige	folk”,	
men	seg	selv	som	gruppe	(Petersson	1994).	

I hvilken grad norske journalister reflekterer over 
forholdet	mellom	sin	personlige	bakgrunn	og	sin	
profesjonsutøvelse	er	uvisst.	Men	med	utgangspunkt	
i	Pierre	Bourdieus	teorier	om	hvordan	våre	sosiale	
erfaringer	etablerer	vår	habitus,	disposisjoner	for	
tanker og handlinger som influerer på alle områder i 
våre	liv	(Bourdieu	1984),	er	det	likevel	rimelig	å	anta	
at	sosial	bakgrunn	og	oppvekstvilkår	er	viktige	pre-

misser	også	for	journalisters	praktiske	yrkesutøvelse	
(Hovden	2001).	

Generelt	kan	vi	si	om	journaliststudentene	i	Oslo	
og	Volda	som	startet	sine	studier	i	1999-2001	at	de	
har	en	sterk	overvekt	av	kvinner,	de	er	relativt	unge,	
etnisk	norske	og	har	en	sammensetning	som	er	geo-
grafisk	ganske	representativ.	De	har	klar	middel-
klassebakgrunn,	de	rekrutterer	sosialt	høyere	enn	
de fleste høgskoleutdanninger, framstår nokså like i 
bakgrunn	og	politiske	preferanser	som	universitets-
studenter	på	samfunnsfag	og	humanistiske	fag.	Og	de	
har	ofte	journalister	som	foreldre.

Det	er	også	viktig	å	vite	at	skillet	mellom	jour-
naliststudenter	og	journalister	ofte	er	uklart.	Mange	
studenter	har	journalistisk	erfaring	før	de	begyn-
ner	på	studiet,	mer	enn	halvparten	har	hatt	betalt	
journalistisk	arbeid	tidligere8.	En	overvekt	av	disse	
har	arbeidet	i	lokale	og	regionale	aviser	og	nesten	
en	tredjedel	av	studentene	har	arbeidet	minst	ett	år	
som	journalist	før	de	begynte9.	I	tillegg	har	mange	
studenter	avsluttet	en	annen	høyere	utdanning	før	de	
begynte	på	journalistutdanningen	(75%)10.

Unge, etnisk norske kvinner
Mens	journalistutdanningene	i	Norge	fram	til	1980-
tallet	var	mannsdominert,	har	andelen	kvinner	økt	
jevnt	og	trutt	på	linje	med	utviklingen	i	andre	land	
(jf.	Splichal	and	Sparks	1994:110).	De	15	siste	årene	
har kvinnelige studenter vært i flertall, og i 2001 var 
det	dobbelt	så	mange	kvinner	som	menn	som	stu-
derte	journalistikk11.	Dette	stemmer	også	godt	over-
ens	med	den	økende	kvinneandelen	i	yrket.	Andelen	
kvinnelige	medlemmer	i	Norsk	Journalistlag	er	nå	
42% (Sørensen mfl 2005). 

Gjennomsnittsalderen	blant	journaliststudenter	har	
sunket.	For	nye	journaliststudenter	var	denne	23-24	år	
i	perioden	2000-2001,	på	linje	med	gjennomsnittet	for	
norske	studenter	(Bjørnsen	2003b:31).	At	2/3	av	jour-
naliststudentene	nå	er	mellom	21-24	år	kan	antagelig	
tilskrives	endring	av	opptaksreglene	på	1990-tallet,	
der	2/3	av	kullet	nå	tas	opp	med	utgangspunkt	i	pri-
mærvitnemålet	(Hægeland,	Kirkebøen	et	al.	2005)12.

Vårt	materiale	bekrefter	ikke	uventet	at	journa-
liststudentene	fortsatt	er	en	etnisk	ensartet	gruppe.	
Av	de	som	begynte	sine	journalistikkstudier	i	Volda	
og	Oslo	høsten	1999-2001	oppgir	bare	2-3	prosent	å	
ha	ikke-vestlig	bakgrunn13.	Dette	må	sies	å	være	et	
svært	lavt	antall	sett	i	lys	av	at	19%	av	befolkningen	i	
Oslo	og	seks	prosent	på	landsbasis	har	slik	bakgrunn	
(SSB	2006),	og	det	står	i	klar	kontrast	til	det	demo-
kratiske ideal om at journaliststanden skal reflektere 
befolkningens	sammensetning.	Andelen	utøvende	
journalister	med	ikke-vestlig	bakgrunn	er	også	er	
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svært	lav;	under	en	prosent	av	hovedstadspressen	
både	i	1999	(Ansari	og	Fossum	1999:	6)	og	2004	
(Oslo	Journalistklubb).	

Fremdeles middelklasse
Inntrykket	av	journaliststudentenes	sosiale	bakgrunn	
som	privilegert	og	middelklasseorientert	bekreftes	
av	vår	undersøkelse.	For	å	vende	tilbake	til	Pierre	
Bourdieus	klasseteori	slik	den	blir	presentert	i	Dis-
tinction	(1984),	lanserer	han	begrepet	kapital	som	
kriterium på posisjon, som han definerer som tilgan-
ger	“...	whose	possession	commands	access	to	the	
specific profits that are at stake in a field” (Bourdieu 
and	Wacquant	1992:27).	Ser	vi	på	journaliststuden-
tenes	foreldres	utdanningskapital	(utdanningsnivå),	
politiske	kapital	(politiske	verv),	økonomiske	kapital	
(bruttoinntekt)	og	kulturelle	kapital	(interesse	for	lit-
teratur	og	antall	bøker	i	oppveksthjemmet),	kan	vi	slå	
fast	at	norske	journaliststudenter	generelt	er	rike	på	
arvet	kapital	(Tabell	1).	

Om	de	sjeldnere	har	elitepregete	bakgrunner	enn	
f.eks	studentene	fra	Norges	Handelshøyskole	(NHH)	
og	medisin,	er	deres	ressurssterke	mødre	og	fraværet	
av	fedre	i	tradisjonelle	arbeiderklasse-	og	manuelle	
yrker	hos	journaliststudenter	slående.	De	har	en	klart	
høyere	sosial	bakgrunn	enn	høgskolestudenter	gene-

relt18,	og	ligner	rekrutteringsmessig	ganske	mye	på	
studenter	på	samfunnsvitenskapelige	og	humanistis-
ke	universitetsfag	(selv	om	journaliststudentene	noe	
ofte	re	har	foreldre	med	mer	kulturell	og	økonomisk	
	kapital).	

18%	av	journaliststudentene	har	mor	eller	far	med	
“journalistisk	erfaring”19.	Bare	8%	av	norske	journa-
lister	under	30	år	har	det	samme20,	og	1%	av	norske	
studenter	generelt.	Vi	ser	slik	en	viss	tendens	til	at	
journalistyrket	reproduseres	gjennom	arv21.	(Bjørn-
sen,	Hovden	&	Ottosen	2007).

Politisk radikale?
Journaliststudentene	ligger	til	venstre	på	den	poli-
tiske	skala.	Sammenlignet	med	befolkningen	var	de	i	
2001 fire ganger mer tilbøyelig til å ville stemme på 
et	sosialistisk	parti	(Ap,	SV,	RV)	og	tre	ganger	mer	
tilbøyelig	til	å	stemme	RV	eller	SV22.	Journaliststu-
dentene	var	litt	mindre	tilbøyelige	enn	journalister	
i	alminnelighet	til	å	stemme	sosialistisk,	men	de	var	
åtte	ganger	mer	tilbøyelige	til	å	stemme	på	RV	og	SV	
enn	befolkningen	for	øvrig.	Denne	tendensen	til	å	
ligge	til	venstre	har	holdt	seg	historisk	stabil23.	

Sammenlignet	med	andre	studenter	framstår	li-
kevel	ikke	journaliststudenter	som	spesielt	radikale.	
34%	av	dem	sier	de	ville	stemt	RV	eller	SV,	bare	litt	

Tabell 1. Indikatorer for foreldres sosiale klasseposisjon. Journaliststudenter HVO/HIO 1999-2001 og ut-
valgte studentgrupper i Bergen 199814. Prosenter.

 Forelder har et yrke Forelder har 
 i ISCO-88  fullført minst 5 års Forelder har Forelder tjener minst Antall bøker i 
 gruppe 1 eller 215 høyere utdanning vært folkevalgt 500 000 kr pr. år oppveksthjem16

 Generelt  Utdannings- Politisk Økonomisk Kulturell 
 kapitalvolum kapital kapital kapital kapital

 Far Mor17 Far Mor Far Mor Far Mor <250 >500
Kvinne:
Journalistikk 52 21 28 17 15 12 23 3 15 52
NHH 64 13 34 5 18 15 32 3 62 38
Medisin* 71 32 44 26 29 12 15 10 41 28
Samfunnsfag* 50 10 22 3 16 25 23 0 29 28
Humanistisk* 40 10 21 2 11 17 12 0 27 35
Lærerutd.† 39 3 16 0 17 23 11 0 44 16
Sosialfag† 39 4 12 2 12 14 21 0 51 19

Mann:          
Journalistikk 46 24 26 17 9 10 20 3 28 45
NHH 56 16 29 8 5 5 35 2 65 29
Medisin* 66 24 28 13 18 25 50 14 8 69
Samfunnsfag* 40 4 18 5 13 9 13 2 29 25
Humanistisk* 52 11 19 3 10 13 14 4 28 39
Lærerutd.† 33 0 20 0 4 8 0 0 43 21
Ingeniør† 47 9 18 11 0 18 13 3 31 28

Fakultet	ved	Universitetet	i	Bergen	er	merket	med	stjerne	(*),	og	utdanninger	ved	Høgskolen	i	Bergen	er	markert	med	
kors	(†).	NHH	er	Norges	Handelshøyskole	(Bergen).	
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høyere	enn	i	studentpopulasjonen	som	helhet	(29%)	
og	klart	færre	enn	studenter	på	humanistiske	univer-
sitetsfag	(Hovden	2002).	Det	må	også	sies	at	den	po-
litiske	interessen	blant	journaliststudentene	ikke	ser	
ut	til	å	være	stor.	Bare	13%	sier	at	de	er	“veldig	inter-
essert	i	politikk”.	Politisk	radikalisme	er	slik	neppe	
en	viktig	drivkraft	for	å	søke	seg	til	journalistyrket.

Et variert og levende yrke
Journaliststudentene	virker	svært	motiverte	for	studi-
ene	ved	studiestart,	og	sammenlignet	med	andre	stu-
denter	mener	de	i	større	grad	å	ha	gjort	et	riktig	valg.	
Ikke	bare	hadde	alle	journalistikk	som	første	studie-
valg,	de	hadde	også	bestemt	seg	for	yrkesvalget	tid-
lig:	Hele	68%	sier	de	bestemte	seg	for	å	bli	journalist	
alt	som	barn	eller	i	tidlig	ungdom.	Videre	har	de	blitt	
oppmuntret	til	sitt	yrkesvalg	i	nærmiljøet24	(Dæhlen	
2001:32).	Slik	statistikk	sier	imidlertid	ikke	så	mye	
for	å	forstå	journalistikkens	tiltrekningskraft.

Hva	er	så	motivasjonen	for	unge	mennesker	til	
å	søke	seg	til	journalistyrket?	Her	er	svarene	gan-
ske	entydige,	da	to	forhold	peker	seg	klart	ut	som	
sentrale	i	våre	data.	Det	å	”ha	en	variert	og	levende	
jobb”	blir	framhevet	av	mellom	84-88%	av	studente-
ne	i	alle	fasene,	og	å	”være	kreativ	og	drive	skapende	
virksomhet”	er	en	annen	sentral	motivasjon.	Også	
faktorer	som	å	”arbeide	med	stoff	jeg	er	interessert	
i”	rangeres	høyt,	og	noe	lengre	ned	”være	med	i	sam-
funnsdebatten”.	Svært	få	framhever	det	å	bli	kjent	el-
ler	høy	lønn	som	motivasjon.	Kreativitet,	skriveglede	
og	samfunnsengasjement	synes	å	være	langt	vikti-
gere.	Sånn	sett	kan	vi	si	at	klassiske	journalistiske	
idealer	er	viktigere	enn	rampelys,	underholdning	og	
kjendisfaktor.	Men	samtidig	ser	vi	at	faktorer	som	
skriveglede	og	tilfredstillelse	ved	å	jobbe	kreativt	er	
viktige	supplerende	individuelle	begrunnelser.	

Ferdigheter og egenskaper
Vi	spurte	studentene	hvilken	type	egenskaper	og	kva-
lifikasjoner de synes er viktigst for journalister. Ar-

beidsgiverne	som	har	ansatt	de	unge	journalistene,	
bør	kunne	merke	seg	med	tilfredshet	at	”Grundig-
het	og	nøyaktighet”	er	den	egenskapen	som	tillegges	
mest	vekt	og	den	sees	som	enda	mer	betydningsfull	
etter	tre	år	i	arbeidslivet	enn	ved	studieslutt.	Her	øker	
prosentdelen som finner grundighet og nøyaktighet 
”svært	viktig”	fra	81%	ved	studieslutt	til	90%	etter	tre	
år	i	arbeidslivet.	Sett	i	sammenheng	med	ferdigheten	
”Effektivitet	og	hurtighet”,	som	man	kunne	anta	ville	
vurderes som svært viktig av journalister, finner vi at 
grundighet	tillegges	mer	en	dobbelt	så	stor	vekt	i	alle	
faser	av	undersøkelsen.	De	unge	journalistene	synes	
det	er	klart	viktigere	å	være	grundige	enn	effektive.	
Hvis	vi	sammenligner	med	holdninger	til	journalist-
studenter	i	andre	land,	legger	norske	journaliststuden-
ter	mer	vekt	på	nøyaktighet	enn	sine	utenlandske	kol-
leger.	I	den	store	undersøkelsen	til	Splichal	&	Sparks	
blant	journaliststudenter	i	22	land	havner	”accuracy”	
på	femte	plass	med	en	svarprosent	på	38	i	en	tilsva-
rende	rangering	der	”general	knowledge”	får	høyest	
score	(Splichal	&	Sparks	1994:156).	”Nysgjerrighet”	
er,	ikke	overraskende,	en	egenskap	som	scorer	stabilt	
svært	høyt	på	alle	stadier	i	undersøkelsen.

Den	stabile	score	er	også	representativ	for	de	
fleste egenskaper; vi ser få forskjeller på svarene i de 
ulike	faser	og	mellom	kullene.	Dette	gjelder	særlig	
det	mest	ytterliggående	svaralternativet.	En	mulig	
forklaring	på	dette	kan,	som	i	fht	andre	spørsmål,	
være	at	så	mange	studenter	har	utstrakt	journalistisk	
erfaring	og	dermed	allerede	har	internalisert	profe-
sjonens	verdier.	En	annen	forklaringsmulighet,	mer	
i	favør	av	journalistutdanningenes	påvirkningskraft,	
er	at	studentene	har	vært	i	utdanningen	noen	uker	før	
de	besvarte	skjemaet	og	dermed	allerede	kan	ha	blitt	
påvirket	av	de	rådende	oppfatninger	i	utdanningen.

Gjennom	studietiden	synker	betydningen	studen-
tene	tillegger	rettferdighetssans	for	en	god	nyhets-
reporter.	Ved	studiestart	indikerer	66%	at	dette	er	
veldig	viktig,	mens	andelen	reduseres	til	49%	ved	
studieslutt.	Dette	kan	tolkes	som	en	slags	virkelig-
hetsorientering.	Også	med	tanke	på	studentenes	er-
faringer	gjennom	en	to	måneders	praksisperiode,	

Tabell 2. Viktige egenskaper for en god journalist. Prosent ”svært viktig”

 Kull 2000-2002 Kull 1999-2001
 Studiestart Studieslutt Studieslutt Etter tre år

Grundighet og nøyaktighet 79 71 81 90
Nysgjerrighet 76 74 82 83
Språkteft 75 69 62 75
Rettferdighetssans 66 49 51 (ikke spurt)
Menneskekunnskap 66 56 60 51
Effektivitet og hurtighet 32 35 33 38
En viss porsjon frekkhet 13 14 14 11
Politisk nøytralitet 12 5 18 11
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kan	det	være	rimelig	å	anta	at	studentene	har	erfart	
at	rettferdighetssans	kan	være	vanskelig	å	ha	som	en	
rettesnor	i	praktisk	journalistikk.

Fag og tilfredshet
I	surveyene	har	vi	listet	opp	fag	og	tema	i	journalist-
utdanningen	og	bedt	studentene	vurdere	og	rangere	
disse.	De	ble	spurt	om	hvor	viktig	de	synes	ulike	
tema	var	som	ingredienser	i	journalistikkstudiet	ved	
studiestart	og	studieslutt,	og	hvor	nyttig	de	syntes	de	
ulike	temaene	faktisk	hadde	vært	i	forhold	til	yrkes-
utøvelsen	tre	år	etter	studieslutt.	

En	klar	generell	tendens	er	at	studentene	vurderer	
fagene	til	å	være	viktigere	enn	de	har	vært	nyttige	i	
sitt	yrkesliv.	Fag	og	tema	som	kildekritikk,	intervju-
teknikk	og	journalistikkens	sjangere	får	høyeste	sco-
re	ved	studieslutt.	Respektivt	91%,	80%	og	65%	av	
studentene	vurderer	disse	fagene	som	svært	viktige.	
Når	de	skal	ta	stil																																																							ling	
til	hvor	nyttige	de	samme	fagene	har	vært	etter	tre	år	
i	yrkeslivet	vurderer	25%	undervisningen	i	kildekri-
tikk	til	å	ha	vært	svært	nyttig	for	yrkesutøvelsen.	De	
tilsvarende	tall	for	intervjuteknikk	er	14%	og	15%	
for	journalistiske	sjangre.	(Bjørnsen,	Hovden	&	Ot-
tosen	2007).

Presseetikk	er	det	faget	studentene	retrospektivt	
synes	har	vært	aller	mest	nyttig	for	yrkesutøvelsen.	
Hele	44%	av	de	ferske	journalistene	gir	presseetik-
ken	høyeste	score	for	nytte,	og	tallet	stiger	til	90%	
når	vi	også	inkluderer	de	som	har	svart	”ganske	nyt-
tig”.	Dette	dokumenterer	og	styrker	inntrykket	man	
får	når	man	støter	på	tidligere	studenter.	Da	under-
streker mange at muligheten for etisk refleksjon er så 
begrenset	gitt	de	stramme	fristene	i	redaksjonen	og	at	
de	i	jobben	som	journalist	vet	å	verdsette	den	etiske	
bevisstheten	de	fikk	gjennom	studiet.	På	spørsmål	
om	de	faktisk	har	opplevd	vanskelige	etiske	valgsi-
tuasjoner	i	sitt	journalistiske	virke	siden	studieslutt	
svarer 66% bekreftende, flere kvinner enn menn. 

Vi	finner	få	endringer	gjennom	studiet	når	det	
gjelder	hvor	viktige	studentene	mener	de	ulike	fa-
gene	er.	Dette	er	interessant	nok	i	seg	selv.	Indikerer	
disse	resultatene	at	erfaringene	gjennom	studiet	kun	
i	begrenset	grad	påvirker	oppfatningen	av	ulike	fags	
betydning?	

Men det finnes unntak, og internettjournalistik-
kundervisningen	er	det	absolutt	klareste.	Ved	studi-
estart	sier	43%	at	de	synes	denne	undervisningen	er	
svært	viktig,	men	bare	15%	ved	studieslutt.	Dels	kan	
dette tenkes å reflektere hvilken vektlegging og hvil-
ket	innhold	denne	undervisningen	har	hatt	gjennom	
studiet,	men	er	også	trolig	et	uttrykk	for	at	studentene	
gjennom	studiet	sosialiseres	til	å	vurdere	nettjourna-

listikk	til	å	være	mindre	viktig	enn	annen	journalis-
tikk	(”uren”?).	Dette	inntrykket	forsterkes	også	av	
andre	resultater,	eksempelvis	fremtidige	jobbprefe-
ranser.	Overraskende	nok,	og	i	kontrast	til	dette;	i	det	
andre	kullet	oppgir	faktisk	43%	av	studentene	ved	
studieslutt	at	de	synes	undervisning	i	nettjournalis-
tikk	er	svært	viktig.	Etter	tre	år	i	yrkeslivet	melder	
imidlertid	bare	3%	av	de	samme	studentene	at	denne	
undervisningen	har	vært	veldig	viktig	for	deres	ar-
beid	som	journalist	(17%	svarer	”ganske	viktig”).	
Dette	kan	selvsagt	tolkes	i	flere	retninger;	som	et	
uttrykk	for	misnøye	med	undervisningen	de	fikk	i	
nettjournalistikk,	eller	som	lite	nødvendig	i	jobbene	
de	faktisk	har	hatt.	Sett	i	lys	av	andre	resultater	er	
den	siste	tolkningen	mest	sannsynlig.

Praksis – rites de passage?
Når	studentene	oppsummerer	sitt	studium	ved	studie-
slutt,	trekker	mange	fram	redaksjonspraksisperioden	
som	det	mest	betydningsfulle	gjennom	studiet.	Stu-
dentene	har	en	to	måneders	praksisperiode,	i	Oslo	
på	slutten	av	første	studieår,	i	Volda	i	siste	semester	
andre	studieår.	Godt	over	halvparten	i	begge	kull	sier	
seg	enige	i	at	de	lærte	mer	om	praktisk	journalistikk	
gjennom	oppholdet	i	redaksjonene	enn	gjennom	hele	
resten	av	studiet.	Det	er	liten	tvil	om	at	praksisperio-
den er en skjellsettende opplevelse for de fleste. Da 
prøves	ferdigheter	og	kunnskaper	ut	i	virkeligheten	
og	deadline	er	en	absolutt	størrelse.	En	student	be-
skrev	sin	praksisopplevelse	treffende	i	et	intervju	
under	praksisperioden;	”Det	var	så	utrolig	deilig	å	
kunne	ringe	en	kilde	og	si	’Hallo,	det	er	fra	VG’	i	ste-
det	for	å	måtte	si	at	jeg	er	student	og	ringer	fra	HiO.”	
83%	av	studentene	oppgir	at	de	har	trivdes	i	praksis.

Praksisperioden	kan	også	sees	som	et	viktig	inn-
tak	til	forståelse	av	forholdet	mellom	utdanning	og	
bransje,	da	praksis	er	den	mest	institusjonaliserte	
arena	for	kontakt	mellom	utdanningene	og	redak-
sjonene.	Ved	studieslutt	mener	26%	av	studentene	at	
utdanningen	hadde	høy	status	i	redaksjonen	de	hadde	
hatt	praksis	i.	Denne	andelen	har	steget	til	hele	61%	
etter	tre	år	i	arbeidslivet	(vi	spør	da	etter	”redaksjoner	
du	har	jobbet	i”).

Etter	tre	år	mener	64%	å	ha	opplevd	mange	ek-
sempler	på	dårlig	journalistikk	i	redaksjonene,	mens	
ved	studieslutt	mente	85%	av	disse	også	at	de	syntes	
det	var	et	høyt	journalistfaglig	nivå	i	redaksjonen	de	
hadde	praksis	i.	Vi	stilte	spørsmål	om	i	hvilken	grad	
studentene	opplevde	at	journalistlærerne	hadde	en	
annen	oppfatning	av	hva	som	er	”god	journalistikk”	
enn	redaktører	og	journalister.	Ved	studieslutt	svarer	
37%	bekreftende	på	dette,	mens	andelen	øker	til	49%	
etter	tre	år.	En	opplevelse	av	sprik	i	oppfatningene,	
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og	at	den	øker	med	tiden,	er	dermed	dokumentert.	
Noen	vil	imidlertid	hevde	dette	er	et	lavere	tall	enn	
man	skulle	forvente.	

Overgangsriter	kalles	også	initieringsriter	og	
kjennetegnes	ved	at	de	markerer	overgangen	fra	en	
status	til	en	annen	med	innlemmelse	i	et	nytt	sosi-
alt	univers.	Dette	er	gjerne	ledsaget	av	dramatiske	
iscenesettelser.	For	mang	en	journaliststudent	kan	
nok	bl.a	den	første	saken	på	trykk/lufta	oppleves	
både	dramatisk	og	scenisk.	Uten	å	presse	sammen-
ligningen	for	langt,	synes	det	ikke	urimelig	å	kalle	
praksisperioden	journaliststudentenes	overgangsrite	
(jf	Bjørnsen	2003b).

Pressens samfunnsoppgaver
Journaliststudentenes	syn	på	samfunnsoppdraget	kan	
analyseres	sammen	med	spørsmål	om	journalistik-
kens	makt	og	rolle	i	et	moderne	mediesamfunn.	Både	
gjennom	to	maktutredninger	i	Norge	og	den	såkalte	
”journalisme-debatten”	i	kjølvannet	av	den	svenske	
maktutredningen	har	journalistikkens	og	medienes	
makt	og	potensielle	maktmisbruk	blitt	diskutert	og	
problematisert	(Eide	2001,	Petersson	1994).	Ingen	
bestrider	i	dag	at	mediene	gjennom	de	seneste	25	år	
er	blitt	en	stadig	viktigere	premissleverandør	og	are-
na	for	maktutøvelse.	Dette	maktperspektivet	omfatter	
derfor	mye	mer	enn	journalistene	som	yrkesgruppe,	
den	omfatter	også	politikere	og	aktører	med	kom-
mersielle	interesser	som	ønsker	å	få	innpass	i	medi-
ene	(Allern	1997,	Eide	2001).	I	denne	sammenheng	
skal	vi	se	nærmere	på	journaliststudentenes	egne	
perspektiver	på	dette.

Journalistutdanningene	legger	stor	vekt	på	å	sosi-
alisere	studentene	inn	i	det	vi	kan	kalle	den	klassiske	
journalistrollen	som	kritisk	overvåkende	”vakthund”.	
Dette	perspektivet	er	så	fremtredende	i	pensum	og	i	
det	pedagogiske	opplegget	at	en	vil	vente	dette	farger	
studentenes	holdninger.	Selv	om	mye	av	deres	moti-
ver	for	yrket	er	knyttet	til	skrivegleden	og	den	krea-
tive	prosessen,	er	det	sannsynlig	at	de	på	et	vis	føler	
seg	forpliktet	av	dette	perspektivet	selv	om	de	selv	
ikke	ser	det	som	viktigst	for	dem	personlig.	Da	Gunn	
Bjørnsen	dybdeintervjuet	journaliststudenter,	var	det	
en av dem som uttrykte det slik: ”Det er fint at andre 
kan	ta	seg	av	akkurat	det	med	samfunnsoppdraget	og	
sånt.	Jeg	vil	egentlig	bare	skrive	bra	om	noe	som	er	
morsomt”	(Bjørnsen	2003b:79).

Det	som	Odd	Raaum	kaller	”pressens	samfunns-
kontrakt”	ligger	altså	i	bunn	og	er	nedfelt	i	viktige	
dokumenter	som	Vær	Varsom-plakaten	og	Norsk	
Journalistlags	handlingsprogram	(Raaum	1999,	
Bjørnsen	2003b,	Ottosen	2004).	

Men	hvordan	ser	studentene	selv	på	det?	Spørsmå-
let de fikk om medienes samfunnsoppgaver lød slik: 
”Nedenfor	står	en	liste	over	samfunnsoppgaver	som	
mediene	kan	sies	å	ha:	Hvor	viktig	synes	du	de	er?”

Svaralternativene	som	gjenspeiler	de	klassiske	
journalistidealene	scorer	høyt.	Hvis	vi	ser	på	perio-
den	fra	studieslutt	til	tre	år	etter	avsluttet	studier	sco-
rer	”Informere	om	politiske	saker	og	konsekvenser”	
gjennomsnittlig	høyest.	Den	kategorien	som	ligger	
høyest	gjennom	hele	studieforløpet	er	”Overvåke	
makthavere,	avsløre	maktmisbruk”.	Dette	uttrykker	
muligens	at	mer	”pragmatiske”	forhold	som	å	”infor-
mere”	får	større	plass	i	arbeidslivet	enn	den	mer	”ide-

Tabell 3. Oppfatninger om medienes samfunnsoppgaver. Prosent ”svært viktig” 

 Kull 2000-2002 Kull 1999-2001
 Studiestart Studieslutt Studieslutt Etter tre år

Grundighet og nøyaktighet 79 71 81 90
Informere om politiske saker  
og konsekvenser  88 85 86 90
Overvåke makthavere,  
avsløre maktmisbruk 84 86 88 87
Tale svake gruppers sak 70 76 75 65
Stimulere til toleranse og forståelse 48 51 62 50
Stimulere publikum til å løfte  
fram nye tanker og ideer 27 38 49 45
Informere om ulykker og  
dramatiske hendelser 41 31 27 37
Forbrukeropplysning 13 17 16 28
Underholde 26 27 20 23
Tale på vegne av folk flest 13 10 8 16
Formidle informasjon fra  
styresmaktene 6 6 8 10
Forsvare vår kulturarv 14 9 16 9
Bidra til at mediebedriftene går godt 4 1 9 6
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elle”	vakthundegenskapen	”overvåke	makthavere”	
som	scorer	høyest	i	studietiden25.	(Bjørnsen,	Hovden	
&	Ottosen	2007).

Det	skjer	generelt	få	endringer	i	studentenes	hold-
ninger	i	løpet	av	studietiden.	Det	er	først	og	fremst	
på	fire	punkter	vi	kan	se	endring.	Det	første	er	en	
endring	i	synet	på	journalisten	som	en	mest	mulig	
nøytral	observatør	av	hendelser.	Ved	studiestart	har	
denne	oppgaven	fått	verdien	3.7	på	en	skala	fra	1-
5	(der	1=svært	uenig	og	5=svært	enig),	mens	den	
etter	to	års	utdanning	har	sunket	til	3.0.	Samtidig	
synker”behovet	for	at	bedriften	de	jobber	i	går	godt”	
og	”å	formidle	informasjon	fra	de	styrende	i	samfun-
net”	med	0,5	poeng	til	henholdsvis	2,5	og	2,9	gjen-
nom	studiet	(Havnes	2005:80).

Av	de	tre	svaralternativene	”være	en	mest	mu-
lig	nøytral	observatør	av	begivenheter”,	”formidle	
informasjon	fra	de	styrende	i	samfunnet”	og	”tale	på	
vegne av folk flest” er det det siste svaralternativet 
som	holder	seg	stabilt,	mens	verdien	på	de	to	først-
nevnte går signifikant tilbake i løpet av studietiden. 
Dette	kan	henge	sammen	med	journalistutdannin-
gens	fokusering	på	”vaktbikkjerollen”	som	er	nevnt	
tidligere	i	artikkelen.	

Hvis	vi	kan	bruke	samlebetegnelsen	”overvå-
kingsoppgaver”	om	svaralternativene	”overvåke	
makthavere”,	”informere	om	politiske	saker”	og	
”tale	svake	gruppers/enkeltmenneskers	sak”	ser	vi	
at	de	har	størst	gjennomsnittverdi	med	4.8	ved	stu-
diestart.	Dette	er	svært	nært	opp	til	maksimalverdien	
5.0,	og	tilsier	at	en	stor	del	av	studentene	har	krysset	
av	på	svaralternativet	”svært	viktig”.	Gjennomsnittet	
forblir	uforandret	og	havner	på	4.8	også	ved	endt	
studium.

Det	vi	kan	kalle	”offentlighetsoppdraget”	(”bidra	
til	toleranse	og	forståelse”,	”formidle	nye	tanker	og	
stimulere	publikum	til	å	løfte	fram	nye	tanker	og	
ideer”)	har	samlet	et	gjennomsnitt	på	verdien	4.2	og	
forblir	også	uforandret	gjennom	studieforløpet.

Både	det	vi	kan	kalle	”underholdningsoppgave-
ne”;	”underholde;	formidle/forsvare	vår	kulturarv	
og	verdier”;	det	vi	kan	kalle	”nytteeffekten”;	”sørge	
for	at	mediebedriften	går	godt”	og	det	vi	kan	kalle	
”formidlingsoppgavene”;	”være	nøytral	observatør”,	
”tale på vegne av folk flest”, og ”formidle informa-
sjon	fra	de	styrende	i	samfunnet”	hadde	en	betydelig	
lavere	score	enn	”overvåkingsoppgavene”	og	”of-
fentlighetsoppgavene”.	Underholdningsoppgavene	
hadde	en	score	på	3.4	ved	studiestart,	men	sank	til	
3.0	ved	studieslutt.	(Havnes	2005).

Etter	tre	år	i	arbeidslivet	skjer	det	få	endringer	
i	synet	på	medienes	oppgaver	sammenlignet	med	
holdningene	de	hadde	mens	de	var	studenter.	Alle	
de	fem	viktigste	oppgavene	ved	studieslutt	forblir	de	

viktigste	etter	tre	år	i	arbeidslivet	(”overvåke	makt-
havere”,	”informere	om	politiske	saker”,	”tale	svake	
grupper	sak”,	”bidra	til	toleranse	og	forståelse”	og	
”formidle	nye	tanker”).	

Men	noen	endringer	har	funnet	sted.	28%	svarer	
nå	at	det	er	”svært	viktig”	å	drive	forbrukerjourna-
listikk,	mens	bare	16%	sa	det	samme	ved	studie-
slutt.	Vi	ser	at	forbrukerjournalistikk	og	den	såkalte	
du-journalistikken	får	en	stadig	mer	dominerende	
plass	i	nyhetsbildet,	spesielt	i	løssalgspressen	(Bech-
Karlsen	1996).	Her	er	det	ikke	unaturlig	å	tenke	seg	
at	det	har	skjedd	en	sosialisering	i	redaksjonene	og	
at svarene som gis til en viss grad reflekterer det de 
faktisk	jobber	med.

Oppgavene	knyttet	til	å	”tale	på	vegne	av	folk	
flest”	og	”formidle	informasjon	fra	de	styrende	i	
samfunnet”,	ser	også	ut	til	å	styrke	seg	noe.	At	det	
blir	viktigere	for	journalistene	”å	tale	på	vegne	av	
folk flest” etter tre års møte med arbeidslivet tyder 
vel	kanskje	på	at	nærkontakt	med	publikum	fører	til	
at	de	unge	journalistene	identifiserer	seg	mer	med	
sine	lesere,	lyttere	og	seere.

Interessen	for	mediebedriftenes	økonomiske	re-
sultater	øker	imidlertid	ikke	i	arbeidslivet.	På	spørs-
målet	om	hvor	viktig	det	er	å	sørge	for	at	”mediebe-
driftene	går	godt	og	blir	sterke	og	sunne	bedrifter”	sa	
kun	9%	ved	studieslutt	at	dette	er	svært	viktig,	6%	
etter	tre	år	i	arbeidslivet.	

Mens	73%	av	studentene	ved	studiestart	synes	det	
var	svært	viktig	å	”tale	svake	gruppers	sak”	og	der-
med	var	på	tredjeplass	etter	de	to	svaralternativene	
som	er	beskrevet	overfor,	var	det	65%	som	mente	det	
samme	etter	tre	år	i	arbeidslivet.	Det	er	lett	å	tenke	
seg	at	idealistiske	studenter	etter	hvert	opparbeider	
en	mer	kynisk	innstilling	til	sitt	arbeid,	og	at	det	i	
studietiden	er	rom	for	et	mer	uttalt	sosialt	og	politisk	
engasjement	som	her	kommer	til	uttrykk.	Noe	av	
den	samme	utviklingen	ser	vi	ved	svaralternativet	
”stimulere	publikum	til	å	løfte	fram	nye	tanker	og	
ideer”.	Ved	studiestart	er	det	33%	som	synes	dette	
er	”svært	viktig”,	og	denne	svarprosenten	stiger	til	
40%	ved	studieslutt,	for	så	å	falle	til	23%	etter	tre	år	i	
arbeidslivet.	En	samlet	konklusjon	er	at	utdanningen	
ser	ut	til	å	ha	relativt	liten	påvirkning	på	studentenes	
oppfatning	av	journalistikkens	samfunnsoppdrag.	
Det	må	sies	å	være	et	tankekors.

Kjønn og politikk
Kvinner	gir	sterkest	uttrykk	for	tilhørighet	til	idea-
lene	”Informere	om	politiske	saker	og	konsekvenser”	
og	”Overvåke	makthavere,	avsløre	maktmisbruk”	
under	studietiden.	De	kvinnelige	journaliststudentene	
gir	også	i	større	grad	enn	sine	mannlige	medstudenter	
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inntrykk	av	å	være	opptatt	av	det	er	blant	journalis-
tenes	viktigste	oppgaver	å	bidra	til	en	levende	sam-
funnsdebatt	(kvinner	79%,	menn	46%)	og	tale	svake	
gruppers	sak	(kvinner	82%,	menn:	60%)	(Bjørnsen	
2003b:79).	Sistnevnte,	og	andre	lignende	tendenser	
i	datamaterialet	–	for	eksempel	mannlige	studenters	
høyere	preferanser	for	sportsjournalistikk	og	kvinner	
for kulturstoff – viser tydelig at den kjønnsspesifikke 
sosialiseringen	er	en	viktig	ballast	som	følger	studen-
tene	inn	i	journalistikken.

De	politiske	preferansene	har	liten	betydning	for	
synet	på	det	journalistiske	samfunnsoppdraget.	Bare	
på	ett	punkt	er	det	signifikante	forskjeller	hvis	vi	
trekker	inn	politiske	preferanser.	Det	vi	kan	kalle	”of-
fentlighetskategorien” er signifikant mer viktig for 
de	som	står	til	venstre	politisk.	Men	den	innbyrdes	
rangeringen	av	synet	på	de	ulike	samfunnsoppgavene	
er	den	samme	uavhengig	av	politisk	preferanse.

Jevnt	over	vurderer	kvinnene	alle	rollene	som	
viktigere	enn	det	mennene	gjør.	Også	de	venstreo-
rienterte	legger	større	vekt	på	de	fleste	oppgavene	
enn	de	høyreorienterte	(Havnes	2005:84-85).	Sett	
i	sammenheng	kan	vi	kanskje	si	at	kvinnene	og	de	
venstreorienterte	er	de	mest	engasjerte	i	det	journa-
listiske	prosjektet.

Det	kan	se	ut	som	studentene	gjennom	studiefor-
løpet	blir	mindre	og	mindre	opptatt	av	formidling	av	
ren	informasjon.	Kvinnene	og	de	venstreorienterte	
blir	dessuten	mindre	opptatt	av	medienes	”underhol-
dende”	funksjon.	Dette	skyldes	ikke	bare	at	kvinnene	
er	mer	venstreorienterte	enn	mennene.	Kjønnseffekten	
og	utslagene	av	politiske	holdninger	har	en	viss	effekt	
uavhengig	av	hverandre,	men	vi	har	ingen	holdepunk-
ter	for	å	hevde	at	kjønn	eller	politisk	preferanse	har	
noe	å	si	for	endring	av	studentenes	syn	på	pressens	
samfunnsoppgaver	i	løpet	av	studieforløpet.	

Trusler mot den kritiske presse
Et	underliggende	premiss	for	spørsmålet	om	hva	som	
truer	den	frie	og	kritiske	presse	er	at	det	faktisk	eksis-
terer	en	trussel.	Gjennom	den	siste	arbeidsmiljøun-
dersøkelsen	som	er	gjennomført	blant	journalister	og	
redaktører	av	Arbeidsforskningsinstituttet	(AFI),	går	
det	fram	at	økt	markedsmakt	etter	manges	mening	
utgjør	en	slik	trussel	(Sørensen	et.	al	2005).	I	ettertid	
ser	vi	at	vår	undersøkelse	fanger	for	dårlig	opp	dette	
forholdet	selv	om	det	til	en	viss	grad	kommer	til	ut-
trykk i svaralternativene ”reklamefinansierte medier” 
og ”at flere mediebedrifter blir kontrollert av samme 
eier”.	Det	sistnevnte	fanger	opp	den	uttalte	frykt	i	
AFI-undersøkelsen	at	økt	fortjeneste	til	de	tre	store	
konsernene	vil	gi	mindre	ressurser	til	kritisk	og	un-
dersøkende	journalistikk	(ibid.).

Ved	studiestart	anser	90%	av	studentene	at	kon-
sentrasjon av eierskap og journalistenes flokkmenta-
litet	i	stor	eller	til	en	viss	grad	utgjør	en	trussel	mot	
en	fri	og	kritisk	presse.	Her	er	det	en	slående	forskjell	
mellom kjønnene, ved at nesten 30% flere kvinner 
enn menn mener at reklamefinansierte medier og en 
for	Oslo-fokusert	journalistikk	utgjør	en	trussel	mot	
en	fri	og	kritisk	presse	(Bjørnsen	2003b:81).

Når	de	er	i	ferd	med	å	avslutte	sine	studier,	legger	
de	mer	vekt	på	forhold	som	”journalisters	selvsen-
sur”,	”for	lite	kunnskap	om	samfunnet	blant	journa-
lister” og ”reklamefinansierte medier”. I denne fasen 
er	det	nødvendig	å	se	de	to	svaralternativene	”stor	
fare”	og	en	”viss	fare”	i	sammenheng	fordi	svært	
mange	benytter	anledningen	til	å	krysse	av	på	det	
litt	svakere	utsagnet	”viss	fare”.	Summert	viser	det	
seg	da	at	54%	av	avgangsstudentene	mener	tenden-
sen til å ”jage i flokk” utgjør en trussel, mens under 
halvparten	(25%)	av	førsteårsstudentene	mener	det	
samme.	Likeens	mener	34%	av	avgangsstudentene	at	

Tabell 4. Oppfatninger om trusler mot den kritiske presse. Prosent ”stor grad” og “nokså stor grad” 

 Kull 2000-2002 Kull 1999-2001
 Studiestart Studieslutt Studieslutt

Utenlandsk eierskap av norske mediebedrifter 69 (ikke spurt) 80
Statelig eierskap av mediebedrifter 67 58 60
Partibasert eierskap av mediebedrifter 81 (ikke spurt) 74
At flere mediebedrifter blir kontrollert av samme eier 89 95 89
Publikums behov for forenkling 65 76 76
Reklamefinansierte medier 67 65 73
Journalisters selvsensur 75 73 85
For lite kunnskap om samfunnet hos journalister 68 82 78
For Oslo-fokusert journalistikk 69 65 72
Journalisters tendens til å ”jage i flokk” 86 87 91
Kildene har for mye makt (ikke spurt) 81 81
For mye bruk av anonyme kilder (ikke spurt) 56 (ikke spurt)
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”journalistenes	mangelfulle	kunnskap”	er	en	potensi-
ell	trussel	mot	en	fri	og	kritisk	presse.	Igjen	ser	vi	at	
under	halvparten	av	førsteårsstudentene	mente	dette.	
Her	er	det	sannsynlig	at	en	viss	bevisstgjøring	gjen-
nom	studiet	kan	forklare	denne	forskjellen	(Bjørnsen	
2003b:81).	Ved	studieslutt	ser	60%	“statlig	eierskap”	
som	en	potensiell	trussel	–	omtrent	like	mange	som	
ved	studiestart.	Det	at	det	har	skjedd	liten	endring	
her	kan	vel	best	forklares	med	at	det	har	skjedd	lite	
på	dette	området	og	at	NRK-monopolet	var	avviklet	
lenge	før	studentene	startet	sin	utdanning.	

Det	skjer	også	liten	utvikling	i	vurderingen	av	
trusselen at “flere mediebedrifter blir kontrollert av 
samme	eier”.	Her	var	det	89%	i	kull	1999-2001	som	
så	det	som	en	trussel.	I	kull	2000-02	var	tallene	89%	
ved	studiestart	og	hele	95%	ved	studieslutt.	“Rekla-
mefinansierte medier” holder seg også stabilt – 70% 
mente	dette	utgjorde	en	trussel	ved	studiestart	og	
73%	ved	studieslutt.	

Ved	studieslutt	mener	80%	i	kull	1999-2001	at	
utenlandsk	eierskap	utgjør	en	stor	eller	viss	fare.	Her	
er	det	nærliggende	å	tro	at	den	offentlige	debatten	
rundt	spørsmål	om	eierskapsregulering	har	virket	
inn.	Det	er	verdt	å	merke	seg	at	journalistenes	egen	
fagforening	Norsk	Journalistlag	(NJ)	har	lagt	seg	på	
en	restriktiv	linje	i	dette	spørsmålet.	Siden	denne	un-
dersøkelsen	ble	gjennomført	har	det	vært	opphetede	
debatter	rundt	det	britisk	baserte	selskapet	Mecoms	
oppkjøp	av	Orkla	Media	(nå	Edda	Media)	og	Schib-
steds	arbeid	med	å	fusjonere	regionsavisene	i	Norge	
i	det	nyopprettede	Schibsted-selskapet	Media-Norge.	
Det	er	grunn	til	å	tro	at	bekymringen	for	konsekven-
sen	av	økt	eierskapskonsentrasjon	og	utenlandske	
oppkjøp	er	blitt	større	blant	journalister	siden	våre	
data	ble	samlet	inn	(Ottosen	2007).

Yrkeslivet
Det	blir	antatt	at	det	er	vanskelig	å	få	jobb	for	nyut-
dannede	journalister	i	Norge.	Dette	forhindrer	ikke	at	
journalistikkstudiene	er	blant	de	aller	mest	populære.	
Journaliststudentene	ser	heller	ikke	ut	til	å	bekymre	
seg	for	jobbmulighetene:	bare	8%	oppgir	høy	lønn	
og	7%	trygg	jobb	å	være	veldig	viktig	for	sitt	valg	
av	karrierevei	(Bjørnsen	2003b:	72).	Det	ser	heller	
ikke	ut	til	at	de	har	hatt	særlig	grunn	til	bekymring:	
97%26	av	studentene	som	begynte	å	arbeide	etter	stu-
diene	(17%	fortsetter	å	studere)	opplyser	i	fase	3	at	
de fikk relevant arbeid27	direkte	etter	studiene28.	75%	
av	de	nyutdannede	studentene	gikk	rett	ut	i	jobb	som	
journalist.	

Sett	i	lys	av	”løshund”-problematikken	i	journa-
listers	arbeidsforhold,	er	det	interessant	å	merke	seg	
at	76%	også	har	opplevd	en	periode	som	fast	ansatt	

etter	studiet,	mens	26%	gikk	direkte	til	fast	jobb	etter	
utdanningen.	Idet	denne	siste	surveyen	ble	gjennom-
ført	(våren	2004)	var	45%	av	de	nye	journalistene	i	
faste	stillinger.	19%	oppgir	at	de	har	hatt	en	periode	
som	arbeidsledig	siden	de	fullførte	utdanningen	(Ha-
gen	og	Jørem	2004).	

Disse	tallene	gir	også	en	indikasjon	på	at	de	unge	
journalistene har byttet jobb hyppig: de fleste har byt-
tet	jobb	to	til	tre	ganger	siden	de	fullførte	studiene	for	
tre	år	siden.	Ellers	mener	66%	at	hvilken	praksisplass	
de	hadde	som	journaliststudent	hadde	betydning	for	
den	første	jobben.	

Når	vi	fortolker	disse	svarene	og	det	som	må	kun-
ne	kalles	en	høy	suksessfaktor,	må	vi	selvsagt	også	
ta	med	i	betraktningen	at	journalistutdanningene	i	
Oslo	og	Volda	er	prestisjetunge	og	at	så	mange	av	
studentene	også	jobber	som	journalister	allerede	i	det	
siste	studieåret29.

Realitetsorientering 
Hvilke	erfaringer	har	så	de	ferske	journalistene	el-
lers	gjort	etter	tre	år	i	yrkeslivet?	Når	vi	ser	nærmere	
på	hvor	de	jobber,	sett	i	forhold	til	type	medium,	
redaksjon og stoffområder, finner vi et avvik mellom 
deres	framtidsønsker	som	studenter	og	hvor	de	som	
utøvende	journalister	faktisk	jobber.	Flere	ønsket	å	
arbeide i TV enn de som faktisk gjør det, flere øn-
sket	å	jobbe	med	utenriksstoff	enn	de	som	gjør	det.	
Et	slikt	sprik	mellom	ønsker	og	realiteter	er	ikke	
uventet.	Heller	ikke	i	andre	yrker	kan	man	vente	å	få	
drømmejobben	i	det	første	arbeidsforholdet.

Ett	interessant	funn	er	at	interessen	for	type	stof-
fområder	de	ønsker	å	arbeide	med	endrer	seg	be-
traktelig	etter	inntreden	til	yrkeslivet.	Eksempelvis	
oppgir	hele	62%	av	informantene	å	være	interes-
sert	i	flerkulturelle	spørsmål	ved	studieslutt,	mens	
bare	38%	holder	fast	ved	den	samme	interessen	tre	
år	senere.	Denne	tendensen	gjelder	flere	stoffom-
råder;	samfunn	og	politikk,	feature/magasin-stoff,	
Nord/Sør-spørsmål	og	kulturstoff	har	alle	en	dalende	
interesse	på	over	10%	innen	”svært	interessant”-ka-
tegorien,	mens	andelen	som	svarer	at	de	er	lite	eller	
ikke	interessert	øker	tilsvarende.	Preferansene	blir	
tydeligere.	Dette	må	antas	å	ha	en	sammenheng	med	
at	erfaringer	med	bestemte	stoffområder	vil	kunne	
føre	til	en	økt	interesse	for	det	samme,	en	form	for	
selvrasjonalisering.	Vi	får	også	dels	dokumentert	
dette	gjennom	å	se	spørsmålet	om	hvilke	stoffområ-
der	de	er	interesserte	i	i	sammenheng	med	svarene	
på	spørsmålet	om	hvilke	stoffområder	de	faktisk	har	
erfaring fra. Vi finner en tydelig tendens til økt inter-
esse	for	de	stoffområdene	de	oppgir	å	ha	hatt	erfaring	
fra	i	redaksjonene.		
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Det	er	også	verdt	å	merke	seg	at	stoffområder	som	
forbrukerstoff,	populærvitenskap,	sport	og	under-
holdning	har	den	tydeligste	økningen	i	interesse	tre	
år	etter	studieslutt.	Vi	ser	konturene	av	journalister	
som er i ferd med å finne sin plass i en journalistisk 
virkelighet	preget	av	DU-journalistikk,	infotainment	
og	underholdning.

Det	er	ellers	interessant	at	en	tredjedel	av	de	unge	
journalistutdannede	journalistene	etter	tre	år	i	ar-
beidslivet	synes	at	journalistutdanning	er	’lite	vik-
tig’…	Dette	kan	også	tolkes	som	en	form	for	reali-
tetsorientering	etter	inntreden	til	yrkeslivet.

Virker utdanningen?
Studentene	er	generelt	sett	mer	fornøyde	med	journa-
listikkstudiet	tre	år	etter	studieslutt	enn	idet	de	slut-
ter	studiet.	65%	av	de	tidligere	studentene	oppgir	å	
være	fornøyde	med	studiet	etter	tre	år,	mens	50%	ga	
uttrykk	for	det	samme	ved	studieslutt.	Journaliststu-
dentene	ved	Høgskolen	i	Oslo	(HiO)	gir	journalistut-
danningen	en	totalscore	midt	på	treet	sammenlignet	
med	de	andre	utdanningene	ved	høgskolen.	Blant	18	
profesjonsutdanninger	ved	HiO	rangeres	journalis-
tikkstudiet	som	nr	10	(Mastekaasa	2003:	62).	Denne	
rangeringen	kan	imidlertid	selvsagt	like	gjerne	være	
et	uttrykk	for	ulike	forventninger	til	utdanningen	som	
ulik	kvalitet	i	utdanningen.	Journaliststudentenes	for-
ventninger	må	forventes	å	være	høye.

Vi	spurte	også	studentene	om	de	synes	journalis-
tikkstudiet	generelt	er	nyttig	i	sin	nåværende	jobb.	
67%	av	studentene	indikerer	tilfredshet	og	14%	lite	
tilfredshet	i	så	måte.	Alt	i	alt	ser	journalistutdannin-
gen	ut	til	å	fungere,	sett	fra	studentenes	ståsted.

Dette	bildet	stiller	imidlertid	likevel	krav	om	ny-
anser.	Et	eksempel	er	spørsmålet	om	i	hvilken	grad	
de	nye	journalistene	opplever	at	journalistikkstudiet	
har	forberedt	dem	på	å	arbeide	i	et	multikulturelt	
samfunn.	På	dette	spørsmålet	svarer	åtte	av	ti	studen-
ter	et	tydelig	”nei”.	Svarene	spissformulerer	hva	som	
er	en	av	journalistutdanningenes	aller	største	utfor-
dringer	i	dagens	multikulturelle	samfunn.

Avslutning
Våre	data	er	hentet	fra	journalistutdanningene	ved	
Høgskolen	i	Volda	og	Høgskolen	i	Oslo,	som	er	de	
to	eldste	og	største	journalistutdanningene	i	Norge.	
Etter	hvert	har	vi	i	tillegg	til	disse	fått	statlige	utdan-
ninger	i	Bodø,	Rogaland	og	en	egen	samisk	journa-
listutdanning	i	Kautokeino,	samt	en	rekke	private	til-
bud,	blant	annet	ved	Mediehøgskolen	i	Kristiansand,	
Bedriftsøkonomisk	Institutt,	Merkantilt	Institutt	og	
ved	Bjørknes	(i	samarbeid	med	The	University	of	

Queensland	i	Australia).	Selv	om	vi	tror	våre	funn	
gir	et	nokså	dekkende	bilde	av	norske	journaliststu-
denter,	må	vi	ha	i	minne	at	de	ulike	utdanningene	til	
en	viss	grad	rekrutterer	forskjellige	typer	studenter30.	
Vi	ser	også	tendenser	til	at	studentene	fra	de	ulike	
studiestedene	havner	i	ulike	typer	medier.

Basert	på	en	longitudinell	survey	av	337	studenter	
ved	de	to	største	journalistutdanningene	i	Norge	har	
vi	kartlagt	noen	egenskaper	ved	den	kommende	ge-
nerasjon	av	norske	journalister.	Den	typiske	norske	
journaliststudent	er	en	etnisk	norsk	kvinne	med	mid-
delklassebakgrunn.	Sammenlignet	med	befolkningen	
generelt	ligger	de	til	venstre	politisk	og	har	høy	kul-
turell	kapital.	De	har	også	en	klar	overrepresentativi-
tet	av	journalistforeldre.

Journaliststudentene	forsvarer	de	klassiske	vakt-
bikkje-idealene	i	journalistikken,	men	er	samtidig	
opptatt	av	selvrealisering	og	gir	uttrykk	for	at	en	
variert	og	levende	jobb,	skriveglede	og	annen	kreati-
vitet	er	viktige	motivasjonsfaktorer	for	å	søke	seg	til	
bransjen. Ikke uventet identifiserer de seg mer med 
journalistyrket	og	bransjens	normer	etter	å	ha	jobbet	
en	stund,	mer	uventet	er	kanskje	at	denne	tendensen	
også	finner	sted	i	løpet	av	utdanningen.	I	hvilken	
grad	dette	skyldes	sosialisering	fra	lærere,	medelever	
eller	bransjens	representanter	gjennom	sine	mange	
møter	med	studentene	–	ikke	minst	gjennom	praksis-
perioden,	er	vanskelig	å	si.

Sammenlignet	med	holdningene	under	utdannin-
gen	ser	vi	at	møtet	med	yrkeslivet	gjør	dem	mer	opp-
tatt	av	de	håndverksmessige	og	praktiske	sidene	ved	
jobben	enn	de	mer	ideelle	som	var	mer	framtredende	
under	studiet.	Interessen	for	presseetikk	holder	seg	
imidlertid	stabilt	høyt	også	etter	at	de	kommer	i	jobb.	
De	vurderer	også	journalistutdanningen	mer	positivt	
etter	noen	år	i	yrkeslivet.

Noe	av	det	mest	slående	med	vår	undersøkelse	
er	den	høye	graden	av	stabilitet	i	svarene.	Vi	har	
dokumentert	noen	nyanser	i	synet	på	utviklingen	i	
synet	på	yrket	og	profesjonsutøvelsen,	men	totalt	
sett	er	stabiliteten	i	holdninger	og	synspunkter	ty-
deligere	enn	endringene.	En	delforklaring	kan	være	
at journalistutdanningene til en viss grad ”lærer fisk 
å	svømme”,	ved	at	mange	har	erfaring	fra	bransjen	
og	slik	en	viss	yrkessosialisering	før	de	kommer	til	
studiet.	En	annen	delforklaring	er	å	se	dette	som	et	
tegn	på	at	studentenes	grunnleggende	journalistiske	
preferanser	og	idealer	henger	sammen	med	dyptfor-
ankrede	–	og	derfor	trege	–	disposisjoner	i	studente-
nes	habitus	(jfr.	Hovden	2001),	som	utdanningen	i	
liten	grad	makter	å	påvirke.

For	journalistutdanningene	burde	det	uansett	være	
grunn	til	ettertanke.
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Noter

	 1.	 Journalisters	 bekymring	 for	 kommersialiseringen	 av	
egen	rolle	er	kommet	til	uttrykk	i	initiativ	som	Com-
mittee of Concerned Journalists	 (etablert	 i	 USA	 i	
1997)	og	Qualität im Journalismus	(etabl.	i	Tyskland	
i	2001).	I	Norge	kan	boken	Kvalitet i journalistikken. 
Er vi gode nok? (Finslo mfl 1997) og det at den årlige 
journalistkonferansen	arrangert	av	SKUP - Stiftelsen for 
en kritisk og undersøkende presse	har	større	oppslut-
ning	enn	noensinne,	sees	som	uttrykk	for	den	samme	
bekymring,	og	som	motkrefter	til	kommersialiseringen	
(jf	Ottosen	2004).

	 2.	 Splichal	 &	 Sparks	 sin	 undersøkelse	 av	 journalist-
studenter	 i	 22	 land	 tidlig	 på	 1990-tallet	 inkluderte	
Journalisthøyskolen	i	Oslo	(Splichal	&	Sparks	1994).	
Rune	Ottosen	var	ansvarlig	for	den	norske	gjennomfø-
ringen.	En	del	av	våre	spørsmål	er	inspirert	av	denne	
undersøkelsen.	I	ettertid	(2005)	har	artikkelforfatterne	
sammen	med	nordiske	partnere	også	gjennomført	 en	
lignende	undersøkelse	av	nordiske	journaliststudenter	
(jf.	Bjørnsen,	Hovden	og	Ottosen	2005).

	 3.	 Svarprosenten	varierte	fra	kohort	til	kohort	og	den	ge-
nerelle	tendensen	var	at	svarprosenten	falt	i	de	senere	
fasene	 av	 undersøkelsen.	 Den	 totale	 svarprosenten	
var	(fasenummer	i	parentes):	1999:	75%	(2),	57%	(3).	
2000:	85%	(1),	65%(2).	2001:	90%	(1).	Den	samlede	
svarprosenten	og	antall	respondenter	i	hver	fase	fordelte	
seg	slik:	88%	(234)	i	fase	1,	69%	(178)	i	fase	2	and	57%	
(72)	i	fase	3.	

	 4.	 En	 kohort	 (2000)	 har	 svart	 på	 spørreskjemaet	 i	 alle	
tre	faser	av	undersøkelsen	(i	2000,	2002	og	2006).	En	
kohort	(1999)	svarte	på	fase	2	(gjennomført	i	2001)	og	
3	(gjennomført	i	2004),	og	en	kohort	(2001)	svarte	bare	
på	fase	1.			

	 5.	 StudData	er	en	database	for	studier	av	rekruttering	og	
kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse, der Senter 
for	profesjonsstudier	ved	Høgskolen	i	Oslo	er	ansvarlig.	
I	undersøkelsene	ble	to	paneler	(ved	studiestart	1999	og	
2000)	på	20	ulike	profesjonsrettede	studier	–	hovedsa-
kelig	på	høgskolene	 -	gitt	et	 felles	spørreskjema	ved	
studiestart,	studieslutt	og	tre	år	etter	avsluttet	studium.	Et	
nytt	panel	ble	startet	i	2004,	og	en	fjerde	fase	er	planlagt	
5-6	år	etter	avsluttet	utdanning.	Mer	informasjon	om	
StudData prosjektet finnes på www.hio.no/studdata.	

	 6.	 Et	 unntak	 er	 fase	 3	 (tre	 år	 etter	 avsluttet	 utdanning)	
der våre journalistspesifikke spørsmål ble inkludert i 
fellesskjemaet	fra	StudData.

	 7.	 De	statistiske	data	under	denne	delen	er	basert	på	alle	tre	
kull	(1999-2000-2001)	hvis	ikke	noe	annet	blir	opplyst.	
Resten	av	artikkelen	baserer	seg	på	resultater	fra	kull	
1999	og	2000.

	 8.	 I	 tillegg	 har	 10%	 hatt	 ulønnet	 journallistisk	 erfaring	
(typisk	eksempel	er	redaksjonelt	arbeide	i	en	student-
publikasjon),	slik	at	kun	38%	sier	at	de	ikke	har	noen	
journalistisk	erfaring.	

	 9.	 2000-kullet.
 10. Av disse hadde det store flertallet avsluttet kortere 

studium	på	mindre	enn	to	år.	Flest	hadde	studert	hu-
manistiske	 fag,	 noen	 færre	 samfunnsvitenskap	 eller	

psykologi.	Nesten	ingen	hadde	bakgrunn	fra	naturviten-
skap	(2000-kullet).

	11.	 Dataene	 er	 basert	 på	 oversikter	 fra	Volda	 i	 perioden	
1971-2003	(Alme,	Vestad	et	al.	1997)	og	data	fra	Oslo	
1993-2003	(Bjørnsen	2003:30).	Det	må	understrekes	at	
denne	tendensen	ikke	er	spesiell	for	journaliststudenter,	
men	følger	generelle	historiske	endringer	i	den	norske	
studentmassen	i	Norge	de	siste	35	år.	(SSB	2000,	tabell	
192).

	12.	 Journaliststudentene	framstår	imidlertid	enda	mer	alder-
messig	homogene	enn	andre	høgskolestudenter,	og	med	
en	større	andel	yngre	studenter	(jf.	Dæhlen	2001:18).

	13.	 Også	blant	de	nye	studentene	ved	et	større	utvalg	norske	
journalistutdanninger	i	2005	har	bare	ca	tre	prosent	en	
tokulturell	bakgrunn.	De	statlige	journalistutdanningene	
er	mest	”helnorske”,	mens	10-20%	av	studentene	ved	
den	private	journalistutdanningen	på	Bjørknes	har	hatt	
ikke-vestlig	minoritetsbakgrunn	(Bjørnsen,	Hovden	&	
Ottosen	 2005).	 Den	 lave	 rekrutteringen	 av	 personer	
med flerkulturell bakgrunn til journalistikken har vært 
et	tema	som	har	blitt	viet	økende	oppmerksomhet	de	
senere år, og det finnes flere lys i denne tunnelen. Høs-
ten	2005	ble	det	vedtatt	kvote	på	inntil	fem	studenter	
med	minoritetsbakgrunn	til	Journalistutdanningen	ved	
Høgskolen	i	Oslo	med	virkning	fra	opptaket	i	2006.	Og	
i	januar	2006	hadde	norskpakistanske	og	Volda-utdan-
nede	 NRK-journalist,	 Mah-Rukh	Ali,	 sin	 debut	 som	
historiens	 første	 kvinnelige	 nyhetsanker	 i	 NRK	 med	
flerkulturell bakgrunn.

	14.	 For	å	kontekstualisere	våre	funn	på	en	meningsfull	måte,	
har	vi	sammenlignet	journaliststudentene	med	syv	andre	
studentgrupper	fra	en	studie	av	norske	studenter	i	1988	
(Gripsrud	and	Hovden	2000;	Hovden	2002).	Det	må	her	
understrekes	at	en	slik	sammenligning	mellom	ulike	stu-
dentgrupper	må	gjøres	med	stor	forsiktighet	og	bare	som	
en	grov	indikator	på	forskjeller	med	hensyn	til	kapital,	
blant	annet	fordi	kapitalverdien	av	en	bestemt	tilgang	
(f.eks	det	å	ha	en	mor	med	høyere	utdanning)	endrer	
seg	historisk	etter	en	lignende	logikk	som	økonomiske	
inflasjons- og deflasjons-prinsipp. En annen viktig grunn 
til	å	være	forsiktig	i	tolkningen	er	at	utdanningssystemet,	
i	 kraft	 av	 å	 være	 en	 selekterende	 mekanisme	 har	 en	
tendens	til	å	få	fram	statistiske	kategorier	som	tilslører	
sosiale	forskjeller (jf.	Bourdieu	&	Passeron	1990:82).	

 15. ISCO 88-standarden for yrkesklassifisering har 10 ho-
vedgrupper.	Hovedgruppe	1	og	2	inkluderer	”Politikere,	
ledere	i	offentlig	forvaltning	og	næringsliv”	og	”Aka-
demiske	yrker”,	og	har	slik	til	felles	at	de	kombinerer	
yrker	som	man	i	snitt	vil	vente	er	rike	på	mange	former	
for	kapital.	Andelen	foreldre	i	sosialgruppe	1	og	2	kan	
slik	tolkes	som	en	svært	generell	indikator	på	høy	sosial	
bakgrunn.	For	mer	informasjon	om	standarden,	se	SSB	
(1998).

	16.	 Gjelder	2000-	og	2001-kullene.
	17.	 Gjelder	1999-	og	2001-kullene.
	18.	 Dette	var	også	konklusjonen	til	Dæhlen	(2001:23)
	19.	 2%	har	begge	foreldre	i	denne	kategorien,	11%	har	far	

og	5%	mor	i	denne	kategorien.
	20.	 Hovden	(2006a).
	21.	 Når	 vi	 samtidig	 vet	 at	 det	 er	 en	 klar	 sammenheng	
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mellom	journalistisk	kapital	(ære	og	status	i	feltet)	og	
det	å	ha	foreldre	som	er	journalister	(Hovden	2006b),	
støtte	 dette	 inntrykket	 av	 at	 journaliststudiene	 er	 en	
viktig	rekrutteringsvei	til	de	prestisjefulle	journalistiske	
posisjonene.

	22.	 Relative	odds,	befolkningen=1.	Data	for	journalistene	
er	hentet	fra	Aarebrot	(2003)

	23.	 De	relative	odds	for	å	stemme	SV	eller	RV	sammen-
lignet	med	publikum	var	8	i	1988	og	6	i	2001.	Data	for	
journaliststudentene	i	1988	fra	Roppen	(1988).

 24.	 51%	sier	de	ble	oppmuntret	av	far,	62%	av	mor,	61%	av	
venner,	56%	av	kolleger	og	45%	av	lærere	og	rådgivere	
på	 skolen.	 Særlig	 studieveilederene	 ser	 ut	 til	 å	 være	
viktige	-	bare	19%	av	ingeniørstudentene	som	sa	at	de	
var	blitt	anbefalt	studiet	av	en	studieveileder.

	25.	 Gjelder	kullet	1999-2001.
	26.	 1999-kullet.
	27.	 Med	”relevant”	menes	her	både	redaksjonelt,	journalis-

tisk	arbeid	(81%)	og	informasjonsarbeid	(16%).
	28.	 Et	problem	her	 er	 selvsagt	usikkerhet	knyttet	 til	 den	

fallende	deltagelsen	utover	i	studiefasene	(jf.	fotnote	3).	
Spørsmålet	er	i	hvilken	grad	den	høye	prosentandelen	
som	oppgir	å	ha	relevant	jobb	kan	tolkes	som	indikator	
på	et	godt	jobbmarked	for	disse	studentene,	eller	som	
utrykk	for	et	skjevt	utvalg	-	at	det	er	de	mest	suksessfulle	
som	besvarer	skjemaet?	Men	selv	om	vi	tar	hensyn	til	
den	 lave	 svarprosenten	 og	 dette	 mulige/sannsynlige	
skjeve	frafallet,	framstår	andelen	som	får	relevant	arbeid	
raskt	fortsatt	høy.

	29.	 Ved	HiO	gjelder	dette	så	mange	som	44%	av	andreårs-
studentene	(i	tilsvarende	30-65%	stilling).

	30.	 For	eksempel	virker	det	som	journalistikkstudiene	ved	
de	statlige	og	universitetsbaserte	utdanningene	rekrut-
terer	 studenter	 med	 en	 noe	 høyere	 sosial	 bakgrunn	
enn	studenter	ved	de	private	utdanningene	(Bjørnsen,	
Hovden	og		Ottosen	2005).	
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