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Den ”rätta” kunskapen  
Journalistutbildningens dilemma

Elin Gardeström

Är utbildning per automatik alltid något positivt? Bland journalister var detta länge 
ifrågasatt när det gällde deras yrke som ansågs bättre kunna läras av erfarenheten på 
redaktionerna och av livet självt. Denna ståndpunkt blev problematisk efter andra världs-
kriget när behovet av en skolmässig journalistutbildning växte i och med mediernas 
expansion. Pressen ville fostra sina adepter och när universiteten gjorde anspråk på att 
en vetenskaplig bildning var viktig för denna för det offentliga ordet viktiga yrkeskår 
möttes det av motstånd. I följande artikel diskuteras motsättningen mellan pressen och 
akademin som har tenderat att reproduceras in i våra dagar. På många journalistutbild-
ningar kan det även idag uppkomma en konflikt mellan praktik och teori. 

Sverige fick en organiserad sammanhållen utbildning av journalister först 1959, 
detta efter att frågan hade diskuterats i mer än 50 år av de tre pressorganisationerna. 
Den tidigare lärlingsvägen, att börja arbeta som volontär, fanns kvar mycket länge. 
Journalistkåren var skeptisk till att en formaliserad journalistutbildning skulle ha något 
att tillföra. Vissa tyckte till och med att en enhetlig utbildning kunde vara skadlig. Per-
sonlighet och medfödd talang ansågs länge vara viktigare än formella utbildningsmeriter. 
Och att yrket skulle nås genom universitetsstudier var både i Sverige och utomlands 
ifrågasatt. Efter andra världskriget kom frågan upp både i Sverige och internationellt. 
Journalistens stora ansvar och tron på att yrkeskårens utbildning kunde ge journalister en 
förmåga att förändra och förbättra hela samhället var central. Därmed uppstod en kamp 
om vad en journalist borde lära sig. Även efter det att en högre utbildning hade inrättats 
fortsatte diskussionen om hur denna utbildning borde förändras, ända in i 1960-talets 
radikalisering. Den långa diskussionen om en journalistutbildning i Sverige från 1944 till 
1970 analyseras i min avhandling Att fostra journalister som denna artikel bygger på.1

Akademikerförakt inom journalistkåren
Akademiker som sökte sig till pressen har genom historien inte sällan hånats av journa-
lister: De ansågs vara för teoretiska och inte kunna skriva. De hade fel sorts personlighet, 
var för inåtvända och kontemplativa, saknade den rätta framåtandan och uthålligheten. 
Som reportrar var de odugliga eftersom de inte förstod vad en nyhet var. En redaktör 
beklagade sig över den akademiker han anställt som nyhetsreporter, när denne i en artikel 
beskrev ett vackert hus men missade att skildra eldsvådan och de husvilla familjerna. 
Dessutom ansågs akademiker vara lite högfärdiga och att de helst ville ” sitta på sin 
stjärt och skriva fina saker”, som redaktören Hilding Östlund uttryckte det på ett möte på 
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Publicistklubben 1944.2 Upsala Nya Tidnings chefredaktör Axel Johansson menade att 
han inte ville ha några som gick och ”sprätte” på redaktionerna bara för att de hade läst 
statskunskap. Han ansåg att tidningarna själv skulle fostra sina journalister.3 Liksom flera 
av de redaktörer som var hårdast i tonen hade Axel Johansson själv akademiska studier i 
bagaget. Publicister och redaktörer med akademiska studier var ibland särskilt skeptiska 
till att en universitetsbakgrund hade något att tillföra. Disputerade Leif Kihlberg på 
Dagens Nyheter gick så långt att han menade att man kunde bli en god journalist trots 
en akademisk bakgrund, inte tack vare.4 Några typer av studenter var dock välkommen 
på tidningarna och det var den misslyckade akademikern samt överliggaren, som aldrig 
blev klar med sin examen. Axel Johansson menade att en som hade A i betyg inte var 
välkommen på redaktionen, men den som hade sämre betyg kunde man fundera över.5 
Set Poppius, som 1947 startade sin egen privata journalistskola, ansåg att en misslyckad 
akademiker kunde vara ett mer löftesrikt ämne för att bli journalist än ”plugghästen med 
examensrekord”.6

Mycket av detta akademikerförakt vädrades i diskussioner på Publicistklubben 
när en journalistutbildning kom upp till diskussion i Sverige. Pressen expanderade 
under efterkrigstiden och det gamla lärlingssystemet kunde inte tillgodose behovet av 
journalister. Landsortstidningarna klagade i decennier över att de journalistvolontärer 
som de med möda hade tränat upp snart lämnade redaktionerna för bättre betalda jobb 
inom storstadspressen. Men att behovet av arbetskraft var reellt innebar inte att den 
svenska pressen kunde enas. Frågan om en journalistutbildning drogs i en seg lång-
bänk ända från de första förslagen i början av 1900-talet till 1950-talets mitt. Hur en 
utbildning borde vara utformad fanns det många åsikter om inom pressen. De förslag 
på journalistutbildningar som andra utomstående aktörer presenterade under åren hade 
pressen svårt att acceptera, eftersom åsikten var att inga utomstående intressen skulle 
styra journalisternas utbildning. När Göteborgs högskola 1938 planerade en anpassad 
fil. kand. examen kombinerad med en praktisk journalistkurs, som Göteborgspressen 
skulle ansvara för, blev det rubriker. Dels ansågs det oerhört att journalister skulle få 
undervisa på en högskola, detta i en tid då skillnaden mellan den akademiska eliten och 
resten av befolkningen var stor. Dels fanns en skepsis mot att högskolestudier skulle vara 
användbara för journalister. Andra erfarenheter kunde vara viktigare: ”Journalistikens 
föremål är hela det brokiga livet, och en journalist har användning för alla kunskaper”, 
menade exempelvis redaktören Emil Jacobsson.7 Ironin mot att professorer skulle ut-
bilda journalister var skarp. En skribent föreslog att Axel Boethius, som var professor 
i forngrekisk arkeologi, skulle föreläsa om ”förhållandet mellan upplagesiffror och an-
nonsmängd under den grekiska bronsåldern” och tillade: ”Blir det inte kläm på svenska 
journalister efter den duvningen, lova vi härmed högtidligen att för all framtid lägga 
ned vår journalistiska penna.”8

Att journalister skulle lära av verkligheten och inte genom teoretiska studier är ett 
genomgående drag i journalistutbildningens historia. Personer med den rätta läggningen 
skulle genom vedermödor och erfarenheter skapa sig själva till journalister. Journalis-
taspiranten skulle ut i det brokiga livet, arbeta inom olika yrken, resa och skaffa sig 
erfarenheter in på bara huden. Att genomgå någon form av självbildning ansågs bra 
och i vissa fall kunde lite akademiska studier vara användbara. Därefter gällde det att 
visa sig duglig i det dagliga slitet på en tidningsredaktion, under överinseende av äldre 
journalister som i bästa fall kom med råd. En dag nåddes målet då personen ifråga blev 
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erkänd som journalist av sina likar. Att sitta i en skolbänk för att lära sig bli journalist 
möttes av skepsis. Med sociologen Pierre Bourdieus termer behövde journalisten i 
vardande förvärva fältets specifika form av symboliskt kapital för att kunna bli erkänd 
som journalist.9 

Lärlingsvägen och det framväxande utbildningssamhället
Vissa av de bitska kommentarerna om akademiker kunde bero på klassmotsättningar. 
Att läsa vidare på universitet var långt in på 1950-talet något som var vikt för ett fåtal 
ungdomar, främst ur de högre samhällsklasserna. År 1950 fanns 16600 studenter vid 
universitet och högskolor, vilket är cirka 4,5 procent av dagens nivå på 369 000 stude-
randen (2010).10 Denna elit hade ofta en löftesrik karriär framför sig. För att bli journalist 
behövdes ingen högre klassbakgrund för att göra karriär, det räckte att vara ung, helst 
man, framåt och klipsk och ha kontakter som gjorde det möjligt att börja som volontär 
på en tidning. 

Efter andra världskriget genomgick alla typer av utbildningar stora förändringar i 
Sverige och lärlingssystemet frångicks i en rad branscher. De tre pressorganisationerna 
kunde efter en 50-årig långbänk enas om att grunda en branschdrivet journalistinstitut 
1959. De som utbildades där blev diplomjournalister, som det kallades. Synen på en 
skolmässig utbildning för journalister började sakta att förändras. Det började anses 
ålderdomlig och inkrökt att vara mot utbildning. Många inom journalistkåren var dock 
fortsatt kritiska, något som eleverna märke av. När de kom ut på redaktionerna fick de 
många gliringar för att de var ”institutare”. Tidigare elever menade att journalistdiplomet 
som erhölls efter den ettåriga utbildningen var det bäst att gömma i skrivbordslådan, att 
likt en frisör sätta upp det på väggen var inte att rekommendera.11

Akademikerns elitstatus började även den att förändras när den socialdemokratiska 
regeringen började demokratisera utbildningssystemet efter andra världskriget. Ett större 
antal ungdomar fick därmed möjlighet att söka vidare till högre studier vid universitet 
och högskolor och en utbildningsexpansion inleddes. Utbildning sågs i högre grad 
som en samhällsuppgift som staten skulle administrera. Redan 1962 tog staten över 
det ekonomiskt tyngda Journalistinstitutet och startade ytterligare ett institut i Göte-
borg. Universitetskanslersämbetet hade helst velat integrera journalistinstituten med 
universiteten, men detta motsatte sig pressen. Istället lades utbildningen direkt under 
ecklesiastikdepartementet. Pressen ansåg uppenbarligen att ett statligt departement var 
en bättre huvudman än universiteten, vilket är paradoxalt, eftersom pressen traditionellt 
värnat om att vara fristående från staten.

På de statliga journalistinstituten fanns två utbildningslinjer, en akademikerlinje för 
de som läst på universitet och en för dem med enklare utbildningsbakgrund. Journa-
lister talade fortfarande illa om akademiker, dessa ansågs behöva bevisa sin duglighet 
i praktiskt arbete för att få det prövat om de hade ”den rätta läggningen”. Och det var 
alla som sökte in tvungna att göra eftersom det fanns krav på att ha en sex månader lång 
förpraktik som betygsattes av redaktionerna innan det var möjligt att söka in. När en 
statlig journalistutbildning etablerades blev det många bud om vilka ämnen de blivande 
journalisterna borde läsa. Från universitetshåll ansågs att eleverna behövde universi-
tetskurser, medan förespråkare för pressen förordade praktiska utbildningsvägar som 
exempelvis att producera övningstidningar. 12 
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Att utbildas för att utöva yttrandefrihet på rätt sätt
Den beskrivna motsättningen mellan journalister och akademiker kan inte riktigt placeras 
in som en förhistoria till hur moderna utbildningar grundlades och hur en konservativ 
kår inte förstod dessa utbildningars användbarhet. Skepsisen mot akademisk utbildning 
och mot formell journalistutbildning är något som har reproducerats inom journalistkåren 
ända in i våra dagar. Autodidakten som bevisar sin duglighet kan fortfarande hyllas. När 
en reporter (autodidakt) från en högstatusredaktion besökte Södertörns högskola menade 
han att varken akademisk utbildning eller en formell journalistutbildning var något som 
spelade någon större roll inom redaktionen. Detta kan naturligtvis journalistikens ved-
ersakare ta till intäkt för att kritisera att journalistik bedrivs av outbildade personer. En 
sådan argumentering skulle i sin tur upprepa en annan historisk tankefigur när det gäller 
journalister – rädslan för den halvbildade journalisten. Att journalister borde bibringas 
humanistisk bildning var exempelvis skälet för Joseph Pulitzer att grundlägga den kända 
journalistutbildningen vid Columbia University i USA 1903. Hans vision var att väl-
utbildade journalister skulle bedriva bättre journalistik som tjänade allmänheten och i 
förlängningen verka för en bättre värld.13 Journalistforskaren James Carey menar att det 
goda syftet kan tolkas på andra sätt – att Pulitzer syfte var att fostra en olydig journalist-
kår till disciplinerade arbetare som skulle sluta flirta med socialism och fackföreningar. 
Liknande tongångar fanns i Sverige. Göteborgs högskolas rektor Curt Weibull menade 
1938 att universitetsstudier skulle ge journalisten respekt för sanningen, en kritisk in-
ställning och ”den moraliska ryggrad, som kräves för att leda den allmänna opinionen 
och icke slaviskt låta sig ledas av denna”.14 Journalister borde ha någon form av klassisk 
bildning som grund för sin moraliska fostran så att de kunde bära sin ansvarfulla roll i 
offentligheten. Denna inställning tolkades även som att journalister skulle lära sig att gå 
arm i arm med andra eliter och bli konforma med systemet. Rädslan för att en formali-
serad utbildning skulle ha den effekten fanns inom pressen. När en journalistutbildning 
etablerades i Sverige anklagades den återkommande för att producera journalister stöpta 
i samma mall, för att skapa ”fänrikar” eller ”skriv och layout-automater”.15 Eller som 
journalisten Ragnar Hedlund utgöt 1967: ”Är man efter genomgånget journalistinstitut 
så strömlinjeformad, anpassad i schablonuppfattningar och auktoritetsrespekt att man är 
rädd att stöta sig med myndigheter eller egna chefer som kan ställa till obehag?”16

Journalistutbildning som korrektiv,  
påverkan och medel för en bättre värld
Journalisters utbildning har varit ett laddat område, vilket har sin förklaring i yrkets 
koppling till informationsspridning och opinionsbildning. Journalistyrket utvecklades 
historiskt ur en för den tiden revolutionerande kommunikationsteknik – tryckpressen. 
Med masspressens expansion växte behovet av denna yrkesgrupp som fick inflytande 
som ett tolkande mellanled i offentligheten. Hur journalister skulle utbildas ansågs med 
tiden vara en metod att påverka mediernas funktionssätt. I diskussionen om en jour-
nalistutbildning i Sverige åren 1944 till 1970 presenterades utbildning återkommande 
som en form av korrektiv. I avhandlingen framgår att utbildning av journalister fördes 
fram som en lösning på många andra upplevda problem än att pressen behövde mer och 
bättre utbildad arbetskraft och att dessa journalister behövde kunskap som var specifikt 
knuten till yrkesutövningen. Utbildningen skulle lösa problem med kommersialisering, 
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sensationsjournalistik, krigspropaganda, humanistöverskottet, reklamutbildning, parti-
pressens eventuella korrumperande inverkan på demokratin och så vidare. Stora förhopp-
ningar knöts till den ”riktigt” utbildade journalisten både i Sverige och internationellt. 
Varför en utbildning ansågs viktig är relaterat till problem som olika aktörer upplevde 
och ville lösa. Genom att ge journalister särskilda typer av utbildning ansåg olika ak-
törer att deras perspektiv skulle kunna få synlighet, oavsett om det gällde ekonomiska, 
politiska, nationella eller nordiska intressen. Här fanns en hel skala av förhoppningar, 
från att genom informerande kurser till journalister förmå dem att skriva positivt om 
exempelvis försäkringar till att journalister genom en mer moralisk uppfostran skulle 
kunna ta sitt ansvar som samhällsbärare. Det fanns även en förhoppning om att mycket 
stora samhällsfrågor som världsfreden och internationell förståelse skulle kunna ha en 
dellösning i att journalister utbildades bättre i syfte att främja dessa värden.17

Pressens tradition att utbilda journalister på redaktionerna genom praktiskt arbete 
gick på tvärs med universitetsvärldens uppfattning om hur kunskap skulle nås. När 
dessa två utbildningstraditioner skulle förenas på de statliga journalistutbildningarna 
blev det problem. Att lära av verkligheten blev när journalisthögskolorna grundlades 
på 1960-talet ”learning by doing”. I Stockholm valde rektorn Lars Furhoff bort tradi-
tionella universitetsämnen och strävade efter att skapa en egen utbildningskanon för 
journalister.18 Konflikten mellan praktik och teori har blivit en bestående strid på jour-
nalistutbildningar inte bara i Sverige utan världen över. Ska blivande journalister skriva 
akademiska uppsatser eller lära sig grävande journalistik? Exemplen är många. Den 
danske journalistforskaren Jørn Henrik Petersen menar att det kan förekomma ett mer 
eller mindre civiliserat inbördeskrig på journalistutbildningarna, då det uppkommer en 
söndring i lärarkåren som består av skillnaden mellan att vara journalist och att tala om 
journalistik – vilket på sätt och vis är ytterligare en version av den tidigare relaterade 
konflikten mellan journalisten och akademikern.19 

Yttrandefrihet och akademisk frihet
Hur ska då den långvarige klyftan mellan press och akademi tolkas? Det går naturligt-
vis att se det som en maktkamp. Medier och forskning befinner sig tillsammans med 
kulturinstitutioner, religiösa samfund och utbildningsväsendet inom den typ av makt 
som brukar definieras som symbolisk makt eller makten över tanken, vilket kan leda 
till konkurrens.20 I relationerna mellan journalistiken och vetenskapen förefaller det 
finnas en konflikt över ideal och om vem som har ett uppdrag, liksom vad ett sådant 
uppdrag ska omfatta. Sett för sig är det inte kontroversiellt att se att forskningen ska 
studera förhållanden, vilket ska tillföra ny kunskap och åstadkomma förbättringar. Det 
är när denna uppgift sätts jämte en journalistik som också anser sig ha ett uppdrag som 
problemen uppkommer.

En tolkning som görs i avhandlingen är att pressen och den akademiska världen 
idéhistoriskt är besläktade. Den akademiska friheten och press- och yttrandefriheten 
har likheter. Den akademiska friheten utvecklades innan yttrandefriheten men har ett 
samband med denna tanketradition och har både förr som nu kunnat medverka till en 
utveckling mot demokrati.21 På liknande sätt ses yttrandefrihet och pressfrihet som vik-
tiga för en demokratisk utveckling. Dock finns skillnader. Det finns akademiska ideal 
om att vara den fria tankens tjänare och att ha en frihet att själv bestämma vad som ska 



70

Nordicom-Information 34 (2012) 1

läras ut. Men denna fria tanke krävde en exklusiv avskildhet. Den allmänna yttrandefri-
het som senare uppstod kunde upplevas som ett hot mot den akademiska friheten eller 
som en konkurrent. Akademisk frihet kunde då behöva skydd bakom den vetenskapliga 
exklusivitetens murar.22 

Journalistutbildningens historia problematiserar i hög grad vad utbildning är och vem 
som bör ha kontroll över journalisternas bildningsgång. Den svenska maktutredningen på 
1980-talet menade att journalistkåren hade fått ett ökande inflytande och att utbildningen 
och urvalet till denna utbildning var central i denna process. Journalisthögskolorna 
gjordes ansvariga för att ha lärt journalisteleverna en särskild teori som gett legitimitet 
åt journalisternas inflytande i samhället.23 Både förr och nu kan denna yrkesutbildning 
framställas som farlig för demokratin, något som likriktar journalister på ett sätt som inte 
är förenligt med yttrandefriheten. Eller det motsatta, att dåligt utbildade journalister kan 
vara en fara eftersom de inte kan förklara en alltmer komplicerad värld för sin publik. 
Internationellt närs ibland förhoppningar om att grunden för pressfrihet och demokrati 
kan läggas på journalistutbildningar, särskilt i länder där dessa rättigheter inte är själv-
klara. Det förefaller som om det någonstans, både förr och nu, hägrar en förhoppning 
om att bättre utbildade journalister kan medverka till att skapa ett bättre samhälle.24 

Och den ursprungliga frågan återstår att besvara – är utbildning per automatik alltid 
bra? Svaret kan formuleras som att det snarare handlar om en kamp om vilka sorts 
erfarenheter och kunskaper som ska räknas som legitim utbildning för att yrkesmässigt 
utöva yttrandefrihet.
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