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� For these reasons, the Hovdabrekka group planned and sent out a web-survey to new students at
20 schools of journalism in Norway, Sweden, Denmark and Finland at the start of the autumn 
semestre in 2005.

� For questions regarding the project, please contact Jan Fredrik Hovden, Volda University 
College (jfh@hivolda.no)

Metode

Utvalg, skjema

� Felles web-spørreskjema til alle nye studenter ved 19 nordiske 
journalistutdanninger høsten 2005
� FINLAND (3)

� Jyväskylä, Tampere, Helsinki

� SVERIGE (3)
� JMG Göteborg, MKV Mitthögskolan, Södertörn 
� JMK Stockholm ønskte ikke å delta

� DANMARK (3)
� Århus, Roskilde*, Odense

� NORGE (10)
� Høgskolene i Oslo, Volda, Bodø og Kautokeino, Universitetene i Bergen og 

Stavanger, Gimlekollen, BI, Bjorknes, MI

� Skjemaet er delvis basert på en studie av norske journaliststudenter 
(Ottosen, Bjørnsen, Hovden)



Skjemaet (oversatt til norsk, dansk, svensk, finsk)

Prøveskjema ligger her: http://www.opinio.net/opinio/s?s=1388
Svarprosenter

� 603 deltok, total svarprosent 62%* 
� Finland: 55%
� Sverige 55%
� Danmark* 49%
� Norge 74%

� Store variasjoner innen hvert land

� Noe lav svarprosent, men ”akseptabel” for å studere nordiske 
forskjeller.

� Stort frafall i løpet av utfyllingen av surveyen. Dette er forsåvidt et 
vanlig problem med websurveyer, men viser likevel at spørreskjemaet 
burde vært langt kortere. 

* Ikke medregnet Roskilde-studentene,

Svarprosenter - detaljert

35 %Sverige - Södertörn

61 %Sverige - MKV Mitthögskolan

62 %Sverige - JMG Göteborg

61 %Finland - Helsinki

46 %Finland - Tammerfors

64 %Finland - Jyväskylä

29 %Danmark - Syddansk

--- %Danmark – Roskilde*

60 %Danmark - DJH

52 %Norge - MI

95 %Norge - Bjørknes

55 %Norge - BI

74 %Norge - Gimlekollen

78 %Norge - UiB

65 %Norge - UiS

70 %Norge - Samisk

85 %Norge - HiBo

77 %Norge - HVO

84 %Norge - HiO

55 %FINLAND

49 %DANMARK

54 %SVERIGE

74 %NORGE

62 %TOTAL

* Utdanningen i Roskilde ville ikke utlevere 
epost-adressene til sine studenter til oss, og 
ordnet utsendingen av invitasjonsbrev selv. 
Ved en feil sendte de invitasjon til alle sine 
journaliststuderende, ikke bare de nye 
studentene, slik som vi ønsket. Resultatet av 
dette er både at vi ikke kan skille i 
datamaterialet mellom de nye og de eldre 
studenter i Roskilde, og svarprosenten er 
også usikker.

Frafall i løpet av skjemautfyllingen
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Hvem er de?

Demografi, sosial rekruttering

Hvordan studere nasjonale forskjeller?

� Problem
� Er utvalget av institusjoner nasjonalt sammenlignbare? 
� Varierende kvinne-andeler i de ulike land

� ���� Utvalg av institusjoner
� FINLAND=Helsingfors, Jyvskylä, Tammerfors
� SVERIGE=JMG, Mitthögskolan, Södertörn
� DANMARK= Århus, Odense
� NORGE= Høgskolene i Oslo, Volda, Bodø & Universitetet i Stavanger 

� ���� Vekting av kjønnsforskjeller
� Ved sammenligning av de nordiske land i fremstillingen er tallene vektet slik 

at kjønnsfordelingen i hvert land er 50/50

� OBS! Våre data viser bare forskjeller i rekruttering og hvilke 
holdninger/ønsker studentene kommer til institusjonene med, ikke hva vi 
har ”gjort med studentene”. (de fikk skjemaet i løpet av første tre uker)

Demografi

� Kvinneandelen størst i Finland, lavest i Danmark
� 69% Finland, 59% Norge, 59% Sverige, 48% Danmark

� Eldste studenter i Danmark, yngste i Finland
� Snitt: Danmark 26 år, Norge 24 år, Sverige 24 år, Finland 23 år

� De er kulturellt svært homogene
� >95% er født i landet de studerer
� >90% har begge foreldrene født i N/D/F (83% i Sv.)

� Nesten ingen har ”fjernkulturell” bakgrunn i Nord/Dan/Fin, 5% er 2dre 
genr (Asia) i Sverige

� 1 av 5 har en familiemedlem som har jobbet som journalist
� Danmark 24%, Norge 21%, Finland 11%, Sverige 10%
� 5% har en journalist til far, 2% til mor

Alder
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Tidligere erfaring og utdanning

� Norske og finske studenter har langt oftere erfaring fra lønnet 
journalistisk arbeid...
� Finland 42% (22% fulltid), Norge 42% (20% fulltid)
� Sverige 21% (4% fulltid), Danmark 21% (8% fulltid)

� ...men danske og svenske studenter har langt oftere erfaring fra
annet lønnsarbeid 
� Sverige 50% (34% >2 år), Danmark 76% (32% >2år)
� Finland 22% (11% >2 år), Norge 33% (23% >2 år) 

� Finske studenter har som regel bare videregående utdanning før de 
begynner på studiet, men dette er sjeldent i de andre landene…

Store variasjoner i studentenes 
tidligere utdanning
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Videregående 1-2 års høyere utd 3år+ høyere utd

Hvem støttet / inspirerte dem i valget 
av journalistikk?

� Venner er viktigst, men mor oppmuntrer mer enn far for 
valg av journalistikken som yrke
� - Flere oppgir mors oppmuntring som viktig enn fars for valg av 

yrke (unntak: Norge)

� Finland: 1:Venner (60%), 2:Mor (59%), 3:Far (46%) Ingen=18%
� Sverige:  1:Venner (60%), 2:Mor (35%), 3:Far (28%) Ingen=42%
� Danmark: 1:Venner (52%), 2:Mor (38%), 3:Lærer (26%)

Ingen=28%
� Norge: 1: Venner (55%), 2: Far (40%), 3:Mor (39%) Ingen=27%

Politikk



Få regner seg som svært interesserte 
i politikk...
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Hva ville de stemme i dag?
FINLAND
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Hva ville de stemme i dag?
SVERIGE
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Hva ville de stemme i dag?
DANMARK
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Hva ville de stemme i dag?
NORGE Statlige/nyere utd
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Vil de bli journalister?
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Finland Sweden Denmark Norway

JA helt sikker JA delvis sikker USIKKER NEI, trolig ikke

Finner og nordmenn planlegger ofte å ta 
mer utdanning etter journaliststudiet
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Ja Vet ikke Nei

Hvorfor journalistikk? Og hvilken 
journalistikk?

Medium, tema, arbeidssteder



Viktigste motiv for å søke seg til 
yrket
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Selvrealisering

Granskande journ.

Delta i samfunnsdebatt

Formidlingsglede

Skriveglede

Arbeide mot urettferd.

Fritt og selvstendig yrke

Være kreativ, skapende

Variert og levende yrke

Arbeide med tema inter. meg
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Selvrealisering

Granskande journ.

Delta i samfunnsdebatt

Formidlingsglede

Skriveglede
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Fritt og selvstendig yrke

Være kreativ, skapende

Variert og levende yrke

Arbeide med tema inter. meg

Norway

Denmark

Sweden

Finland

<3%: Hjelpe enkeltpers., arbeide v hjemsted, yrkesid. som journ., møte int. Personer, god lønn, forenkle, reise mye, trygg arb

Hvor vil de arbeide som journalister? 
(1ste valg)

0 10 20 30 40 50 60

Avis (regional/lokal)

Radio (riks)

Magasin/pop.presse

Kommunikasjon/Info.arb

TV (riks)

Avis (riks)

Norge

Danmark

Sverige

Finland

2%: Film, nettavis/web, bildebyrå
1%: TV/Radio (regional/lokal), nyhetsbyrå, bransjeblad/bedr.avis, fagtidsskrift, PR/markedsføring 

“Innen nyheter og samfunnsdekning, 
hvilken nasjonal avis,tv- og 

radiokanal synest du totalt sett er 
best?”

Beste publikasjoner / redaksjonen innen 
nyheter og samf.stoff - SVERIGE

P1 (22)
P3 (16, P4 (8), SR 
(3), P2 (2), Rix (2)

SVT (50)
TV4 (8) 
Kanal1 (3)

Dagens Nyheter (35)
Aftonbladet (8)
Göteborgsposten (5)
Svenska Dagbladet (4)

BESTE RADIO-
KANAL

BESTE TV-
KANALBESTE AVIS



Beste publikasjoner / redaksjonen innen 
nyheter og samf.stoff - FINLAND

YLE (6)
Radio Vega (4)
Ylex (3)

YLE  (24)
MTV 3 (7)
TV1 (2)

Helsinki Sanomat (25)
Suomen kuvalehti (3)
Voima (2), 
Huvudstadsbladet (2)
Dagens Nyheter (2)

����������
�����

����	���
���������	����

Beste publikasjoner / redaksjonen innen 
nyheter og samf.stoff - DANMARK

P3 (23)
P1 (16), DR (3)

DR (36)
TV2 (15)

Politiken (28)
Jyllandsposten (13)
Information (5)

BESTE RADIO-
KANAL

BESTE TV-
KANALBESTE AVIS

Beste publikasjoner / redaksjonen 
innen nyheter og samf.stoff -

NORGE

P3+P1+P2 
(36+36+33)
Andre 
NRK/”NRK” (19)
P4 (41), K24 (6) 

NRK (147)
TV2 (57)

Aftenposten (80)
Dagbladet (40)
VG (29), BT (29)

BESTE RADIO-
KANAL

BESTE TV-
KANALBESTE AVIS

Hvilke tema/stoffområder vil de 
arbeide med? (% ”svært interessert”)

0 % 25 % 50 %

Økonomi/næringsliv

Helse/samliv

Forbrukersaker

Pop.vitenskap

Sport

Religion/livssyn

Underholdning

Flerkult. Spm

Kultur

Politikk

Int. konflikter

Norge
Danmark
Sverige
Finland

0 % 25 % 50 %

Økonomi/næringsliv

Helse/samliv

Forbrukersaker

Pop.vitenskap

Sport

Religion/livssyn

Underholdning

Flerkult. Spm

Kultur

Politikk

Int. konflikter
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Den gode journalist

Hvilke kunnskaper og egenskaper er 
viktige for den gode journalist? Kan 

studentenes oppfatninger si oss noe om 
hva  journalistisk kompetanse egentlig 

består av? 

Hva er viktig å lære på en 
journalistutdanning?

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mediehistorie

Vitskaplig metode

Offentlig forvaltning

Mediestruktur/-politikk

Kommunikasjonsteori

Nettjournalistikk

Flerkulturelle forhold

Foto/bilde-håndtering

Redigering

Samfunnsfag

Pressejus

Kreativ skriving

Presseetikk

Språk og rettskriving

Journalistiske genrer

Intervjuteknikk

Kildekritikk

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mediehistorie

Vitskaplig metode

Offentlig forvaltning

Mediestruktur/-politikk

Kommunikasjonsteori

Nettjournalistikk

Flerkulturelle forhold

Foto/bilde-håndtering

Redigering

Samfunnsfag

Pressejus

Kreativ skriving

Presseetikk

Språk og rettskriving

Journalistiske genrer

Intervjuteknikk

Kildekritikk

Viktigste fag / tema i  en 
journalistutdannng (v21)
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Kommunikasjonsteori
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Samfunnsfag

Foto- og bildehåndtering

språk og rettskriving

Kreativ skriving

Presseetikk

Intervjuteknikk
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Journalistiske genrer

Norway
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Finland

<2%: mediestruktur- og politikk, flerkulturelle forhold, nettjournalistikk

Uetiske svensker &
kildekritiske nordmenn?

� Hvor viktig vurderes presseetikk som fag/tema?

34%25%35%49%38%Litt viktig

54%71%60%15%49%Svært viktig

TotaltNorgeDanmarkSverige Finland

- Presseetikk – en kvinnesak? Nær dobbelt så mange 
kvinner som menn markerer etikk som ”svært viktig” i 
Danmark og Finland (78 / 44% og 68 / 31%)

- Kildekritikk får høyest score på ”svært viktig” i alle 
land – nevnt av flest nordmenn som aller viktigste fag.

--- 26% synes ”flerkulturelle forhold” er et svært viktig 
tema i journalistutdanningen. 



Viktigste egenskap for en journalist 
(førstevalg, v42)

0 10 20 30 40 50

Effektivitet/hurtighet

Være menneskekjenner

Kreativ personlighet

Kunnskap om samfunnet

Rettferdighetssans

Grundig/nøyaktig

Språkteft/formuleringsevne

Nysgjerrighet

Norway

Denmark

Sweden

Finland

Nysgjerrige dansker &            
effektive finner?

� Studentene i 3 av 4 land vurderer nysgjerrighet som aller 
viktigste egenskap. I Finland er ”en kreativ personlighet”
like viktig.

� Grundighet og nøyaktighet vurderes som dobbelt så viktig 
som effektivitet og hurtighet (66% mot 30% svarer ”svært 
viktig” på disse). Mest effektive i Finland og Norge, mest 
grundige i Danmark.

� Nært forhold til kilder viktigst i Sverige og Norge (ca 
45%), bred livserfaring viktigst i Finland, medfølelse med 
svake grupper lite viktig i Danmark og en sjarmerende 
personlighet viktigst i Norge og Sverige.. 

Fra valp til vaktbikkje?               
Volda/Oslo-studenter etter 3 år i 

yrkeslivet
� FAG: 
� etikk er aller viktigst retrospektivt. 90% oppgir å ha hatt nytte av 

etikkundervisningen i jobb.
� språk vurderes som nyttigere etter tre år enn det var viktig ved 

studieslutt (fra 62% til 75%)
� Få endringer ila studiet. Unntak: Internett – v studiestart: 43%, v 

studieslutt: 15% (svært viktig)

� EGENSKAPER:
� rettferdighetssans mindre viktig egenskap for en journalist i yrkeslivet 

enn ved studieslutt (synker fra 66% til 49% ”svært viktig”).
� tendens til generell utvikling i retning av mer vektlegging av 

ferdigheter enn fagkunnskaper & egenskaper over tid (fra studiestart til 
3 år etter)

Hvor viktig er utdanning generelt & 
journalistutdanning spesielt?
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Sverige
Danmark
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� Svært viktig m utdanning innen eget 
saksfelt:

Finland: 8%   Sverige: 12%
Danmark: 7%  Norge: 22%

� Journalistutdanning vurderes som 
viktigst i Finland, minst viktig i Norge 
(se søyler)

� Etter tre år vurderer Volda-
/Oslostudenter journalistutdanning til å
være mindre viktig enn ved 
studieslutt.. (16% og 22% ”lite 
viktig”). Men de er mer fornøyde m 
egen utdanning enn da de sluttet (65% 
mot 50%)



Virker journalistutdanning?
[Oslo og Volda: Studdata-undersøkelsene 1999-]

� Sammensatte og mangfoldige suksesskriterier….  Dog 
(Volda-/Oslo-studenter, e tre år):

� Rett ut i jobb etter fullført utdanning: 75% 

� 97% (!) av de som arbeider (NB: OG svarer..), er i 
’relevant arbeid’ rett etter studiene; 

81% journalistisk/redaksjonelt, 16% info.arbeid

Men hundene er nokså løse; 26% gikk rett ut i fast 
arbeid, 45% har fast jobb 3 år etter (2004)

Gode journalistiske forbilder
(antall personer som har nevnt denne i parantes)

� Finland
� Arvi Lind (3), Hunter S. Thompson (2), Susanna Päivärinta (2)

� Sverige
� Stina Dabrowski (6), Jan Guillou (4), Janne Josefsson (2), Dan 

Josefsson (2)
� Danmark

� Ulla Terkelsen (8), Poul E Skammels. (5), Kurt Strand (4), Jens Olaf 
Jersild (3), Mette Fugl (3), Niels Thorsen (3), Hunter S. Thompson (2), 
Kaare R. Skov (2), Leif Davidsen (2), Ole Sippel (2), Åsne Seierstad 
(2)

� Norge
� Anne Grosvold (20), Åsne Seierstad (14), Hans W Steinfeld (11), 

Marie Simonsen (8), Per Egil Hegge (5), Arne Scheie (4), Davy 
Wathne (4), Truls Dæhli (4), Fredrik Skavlan (3), John Pilger (3), 
Odd Karsten Tveit (3)

Gode forbilder for journalister 
(Finland)

� Nevnt av flere
� Arvi Lind (3), Hunter S. Thompson (2), Susanna Päivärinta (2)

� Nevnt av en
� Anna-Lena Lauren, Bosse Ahlgren, Christoffer Herberts, 

Hannes Heikura, Ilkka Malmberg, Jukka Ukkola, Kari 
Lumikero, Leif Salmen, Linda Skugge, Mirja Pyykk�, Panu 
R�ty, Pontus Dammert, Ruben Stiller, Staffan Bruun, Tim 
Sebastian, Tintti, Tomi Einonen, Yrsa Gr�ne

� 31% ”har ingen journalistiske forbilder”

Gode forbilder for journalister 
(Sverige)

� Nevnt av flere
� Stina Dabrowski (6), Jan Guillou (4), Janne Josefsson (2), Dan Josefsson 

(2)
� Nevnt av en

� Åsne Seierstad,  Veronica Guerin, Tobias Regnell, Tobias Bjarneby, 
Tilde de Paula, Sven Melander, Stig Dagerman, Staffan Dopping, 
Sofia O. Olsén, Simon Bank, Seymour Hersh, Robert Fisk, Robert 
Aschberg, Paul Hansen, Olle Stenholm, Olle Palmlöf, Oisin Cantvell, 
Niklas Maupoix, Mustafa Can, Mian Lodalen, Mattias Göranss, Mats 
Knutson, Maluo von Sydow, Malou von Sivers, Malin Roos, Lennart 
Nilsson, Lasse Granqvist, Lasse Anrell, Kristian Luuk, Katar. 
Sandstr, Karin Bojs, John Pilger, Johanne Hildebr, Johan Croneman, 
Jan Josefsson, Hunter S Thompson, Hannes Råstam, Gubb Jan 
Stigss., Fredrik Virtanen, Elin Unnes, Djuna Barnes, Dick Sundevall, 
Corde. Edwardss, Catherine Graham, Bo Holmström, Bengt 
Norborg, Bengt Magnusson, Barbro Alving, Arne Ruth, Andres 
Lokko

� 11% ”har ingen journalistiske forbilder”



Gode forbilder for journalister 
(Danmark)

� Nevnt av flere
� Ulla Terkelsen (8), Poul E Skammels. (5), Kurt Strand (4), Jens Olaf 

Jersild (3), Mette Fugl (3), Niels Thorsen (3), Hunter S. Thompson (2), 
Kaare R. Skov (2), Leif Davidsen (2), Ole Sippel (2), Åsne Seierstad (2)

� Nevnt av en
� Alex Frank Larsen, Anders Agger, Anders Bay, Anders Lu Madsen, 

Birte Weiss, Bjarke Møller, Frodi Hlm Knudsen, Herman Bang, Ib 
René, Jens Gaardbo, Jens Nauntofte, Jes Dorph, Kim Skotte, Kurt 
Sørud, Lars Fogt, Lasse Jensen, Lisbeth Knudsen, Martin Krasnik, 
Michael Kamber, Niels Brinch, Paul Martinsen, Poul Høi, Robert 
Fisk, Steffen Gram, Stephen Jensen, Svend Gehrs, Thøger 
Seidenfaden

� 8% ”har ingen journalistiske forbilder”

Gode forbilder for journalister 
(Norge)

� Nevnt av tre eller flere
� Anne Grosvold (20), Åsne Seierstad (14), Hans W Steinfeld (11), Marie 

Simonsen (8), Per Egil Hegge (5), Arne Scheie (4), Davy Wathne (4), 
Truls Dæhli (4), Fredrik Skavlan (3), John Pilger (3), Odd Karsten Tveit 
(3)

� Nevnt av to
� Audhild G. Rotevatn, Bjørn Hansen, Espen Rasmussen, Fredrik 

Gresvik, Gro Holm, Knut Olsen, Michael Moore, Nordahl Grieg, 
Olav Versto, Peter Schjerven, Robert Fisk, Sissel B Osvold, Tom 
Kristiansen

� 17% ”har ingen journalistiske forbilder”

Hvem definerer                  
journalistisk kompetanse?

� Praksis som rites-de-passage? (og viktigst i utdanningen; 58% sier de 
lærte mer om praktisk journ i praksis enn gjennom resten av studiet, e. 
3 år i jobb)

� Ulike oppfatninger om kriterier for god journalistikk i bransje og 
utdanning (iflg stud; v studieslutt: 37% bekreftende, e 3 år: 49%)

� Utdanningens status i redaksjonen (64% oppgir at utdanningen hadde 
høy status vurdert 3 år e studiesl.)

� Relasjonen mellom bransje og utdanning; Asymmetrisk & kompleks? I 
takt & utakt? 

� Balanse mellom kritisk korrektiv og ’bransjens krav’..

� Behov for institusjonalisert samarbeid? Jf nytt i Roskilde: Journalistisk 
Kompetencepanel for å sikre dialog med redaksjonene.

Multikulturelle spørsmål

Synes studentene flerkulturelle spørsmål er 
viktige? Hva mener de om pressens dekning 

av det  multikulturelle samfunn? 



Hva sier vårt materiale sett med 
’multikulturelt blikk’?

� Dokumenterer den homogene etniske rekruttering

� Hvor viktig er ”flerkulturelle forhold” – i 
undervisningen, som stoffområde, i pressens dekning

� Er studentene blitt forberedt på å skulle arbeide i et 
multikulturelt samfunn gjennom utdanningen?

� Hva er flerkulturell kompetanse i 
journalistvirkeligheten?

Hvite penner

� = status quo i fht 2002… (jf NJC’s undersøkelse til 
nordiske journalistutdanninger knyttet til prosjektet 
”Den etniske redaksjon”.) 

� Gladnytt: kvote på fem ved HiO, virksom fra i høst.

� Dansk satsning: eget studieforløp for studenter med 
minoritetsbakgrunn (DJH)

3%1%8%0!

NorgeDanmarkSverigeFinland

Andel studenter med minoritetsbakgrunn (far/mor født i 
ikke-vestlig land – nb: blant de som svarer):

Interesse for flerkulturelle spørsmål 
som stoffområde?

66494Veldig 
lite intr

2824372431Veldig 
intr

TotaltNorgeDanmarkSverigeFinland

- Tre ganger så interessant som forbrukersaker
- Dobbelt så interessant som populærvitenskap
- Like interessant som underholdning
- Nesten halvparten så interessant som internasjonale konflikter
Og:
>54% mener mediene dekker flerkulturelle spørsmål ”for lite” (fra 
43% i Danmark til 62% i Finland), en tredjedel mener ”passe”

Forberedt for arbeid i et 
multikulturelt samfunn?

[Oslo og Volda: Studdata-undersøkelsene 1999-]
3 ÅR ETTER:
� ”Utdanningen har forberedt meg til å arbeide i et flerkulturelt 

samfunn”
JA: 8%   NEI: 63%

� ”Flerkulturelle spørsmål har hatt en sentral plass i studiet”
JA: 11%  NEI:  68%

Hva slags kunnskap trengs? Hva består et ”flerkulturelt perspektiv” i 
journalistutdanning av?



Hva er studentenes syn på
samfunnsoppdraget og trusselbildet?

En journalist bør betrakte seg som en 
som skal.... (viktigste)

0 10 20 30 40 50

Lar ulike opinioner komme fram

Gi folk opplevelser

Granske makthavere

Forklare/forenkle kompl.

Sørge for levende samf-debatt

Stimulere til nye tanker

Forsvarer av enkeltmenn.

Være nøytral observatør

Objektiv formidler

Kritisere urettferdighet

Datagrunnlag og problemstillinger

� Nordisk undersøkelse blant journaliststudenter
� Stud. Data-undersøkelsen Oslo-Volda

� To problemstillinger:
� Hva er journaliststudentenes syn på samfunnsoppdraget?
� Hva er den største trussel mot den kritiske presse?

Utgangspunktet

� Et klart funn fra stud. data undersøkelsen
(Volda og Oslo) er sterk støtte for ”vaktbikkje”- funksjonen 

gjennom alle faser i undersøkelsen (studiestart, slutten på
studiet og etter tre år i arbeidslivet). I alle disse fasen er det 
mellom 87-90% som svarer at ”overvåke makthavere, 
avsløre maktmisbruk” er ”svært viktig.



Sosialisering inn i vaktbikkjerollen

� I Norge har journalistutdanningene lagt stor vekt på å
sosialisere studentene inn i vaktbikkjerollen.

� Det Odd Raaum (1999) kaller ”pressens 
samfunnskontrakt” ligger nedfelt i Vær Varsom-plakaten 
og Norsk journalistlags handlingsprogram

� Hvilken konsekvens får det for utdanningene?

Forskningsspørsmål:

� Står forestillingen om 
”vaktbikkjeoppdraget” like sterkt i alle de 
nordiske landene?

En journalist bør betrakte seg som en 
kritiker av urettferdighet i sam.

11004Ingen
Men.

531713Ikke/
delv. ikke

4845565139delvis

4651284854Stemmer
helt

TotNorDanSverFin

En journalist bør betrakte seg som 
gransker av makthavere

11300Ingen
Men.

68912Ikke/
delv. ikke

4139553629delvis

5252336361Stemmer
helt

TotNorDanSverFin



En journalist bør betrakte seg som en 
som står fri fra alle interesser

47032Ingen
Men.

3544223129Ikke/
delv. ikke

3835444329delvis

2413342340Stemm-er
helt

TotNorDanSverFin

En journalist bør betrakte seg som en 
som påvirker opinionen

52253Ingen
Men.

2627222726Ikke/
delv. ikke

4638555845delvis

2028221025Stemmer
helt

TotNorDanSverFin

En journalist bør betrakte seg som talerør 
for lokal opinion 

45334Ingen
Men.

283133318Ikke/
delv. ikke

5248555362delvis

151691326Stemmer
helt

TotNorDanSverFin

En journalist bør betrakte seg som en 
som skal drive forbrukeropplysning

44550Ingen
Men.

3137332418  Ikke/
delv. ikke

4950395260delvis

1610231922Stemmer
helt

TotNorDanSverFin



Bør betrakte seg som som forsvarer 
enkeltmennesket  mot urett 

11012Ingen
Men.

1718431115Ikke/
delv. ikke

4341443954delvis

3949134929Stemmer
helt

TotNorDanSverFin

Forskningsspørsmål 2

� Er det felles forståelse mellom nordiske 
journaliststudenter om hva som utgjør en 
trussel mot en fri presse?

Utenlandsk eierskap av mediebedrifter 
utgjør trussel mot fri presse 

9721514Vet ikke

2619422920Liten/
ingenfar

4751443950Viss fare

1822121616Stor fare             

TotNorDanSverFin

Statlig eierskap av mediebedr utgjør 
trussel mot fri presse 

6521014Vet ikke

3933524040Liten/
ingenfar

3744293031Viss fare

1818172015Stor fare             

TotNorDanSverFin



Partieid presse utgjør trussel mot fri 
presse 

43268Vet ikke

189193225Liten/
ingenfar

3740293637Viss fare

4147512629Stor fare             

TotNorDanSverFin

At flere mediebedrifter kontroll. av 
samme eier utgjør trussel mot fri presse 

44567Vet ikke

10820526Liten/
ngenfar

4146363141Viss fare

4542385750Stor fare             

TotNorDanSverFin

Kilde-kunnskap journalistikk trussel m 
fri og kriti presse 

1082247Vet ikke

4841594951Liten/
ingenfar

3138252132Viss fare

111314611Stor fare             

TotNorDanSverFin

Studentene og profesjonen



Kritiske til egen profesjon?
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Har du noe erfaring fra betalt
journalistisk arbeid? (deltid/fulltid)?
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Fars utdanningsnivå
(antall år med høyere utdanning)
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Mors utdanningsnivå
(antall år med høyere utdanning)
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Noen forskjeller i rekrutteringen mellom 
kvinner og menn i de ulike land

� Finland
� Menn har langt oftere foreldre med høyere utdanning

� Sverige
� Kvinner har oftere foreldre med høyere utdanning
� Menn har langt oftere foreldre med høy inntekt

� Danmark
� Relativt små forskjeller
� Menn har oftere svært høyt utdannede fedre
� Menn har oftere kulturinteresserte foreldre?

� Norge
� Relativt små forskjeller mellom kv. og m. m.h.t utd.
� Kvinner har noe oftere foreldre med høy inntekt

% ”svært interessert” i å arbeide med 
SPORT

SPORT
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% ”svært interessert” i å arbeide med 
SAMFUNN OG POLITIKK

SAMPOL
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% ”svært interessert” i å arbeide med 
KULTUR
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% ”svært interessert” i å arbeide med 
UNDERHOLDNING

UNDERHOLDNING

0 10 20 30 40

Finland-female

Finland-male

Sweden-female

Sweden-male

Denmark-female

Denmark-male

NorwayState-female

NorwayState-male

Nordiske nyhetsverdier?



Prioritering av 1ste-side saker

Pelle reddet 2Demi Moore i byen 3Demi Moore i byen 5Demi Moore i byen 5

Demi Moore i byen 2Lokal jente i Playboy 3Lokal jente i Playboy 0Lokal jente i Playboy 5

Advokat i bråk 14Advokat i bråk 8Advokat i bråk 7Advokat i bråk 13

Lokal jente Playboy 16Salg fotballspil. 22Salg fotballspil. 26Salg fotballspil. 26

Ingen sykehjemsplass 25Høye fiskepriser 26Pelle reddet 36Flere uteliggere 31

Salg fotballspil. 37Pelle reddet 31Flere uteliggere 48Pelle reddet 35

Teater avlyser 47Nynazist-møte 36Høye fiskepriser 51Høye fiskepriser 37

Høye fiskepriser 56Teater avlyser 44Nynazist-møte 55Nynazist-møte 53

Nynazist-møte 52Politisk hestehandel 49Ingen sykehjemsplass 56Ingen sykehjemsplass 54

Politisk hestehandel 65Ingen sykehjemsplass 53Teater avlyser 62Teater avlyser 62

Flere uteliggere 74Flere uteliggere 66Masseoppsigelser i 
industrien 63

Masseoppsigelser i 
industrien 76

Masseoppsigelser i 
industrien 81

Masseoppsigelser i 
industrien 72

Politisk hestehandel 80Politisk hestehandel 92

DANMARKSVERIGEFINLANDNORGE
Mediebruk, timer pr. uke
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En liten ekskurs

Forskjeller: nasjonale, kjønnete, institusjonelle?
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Noen grove faktorer i studentenes ønsker 
om arbeidssted og stoffområde

� Multippel korrespondanseanalyse
� Aktive kategorier: ønsket fremtidig arbeidssted (1ste, 2dre eller 

3djevalg) og stoffområder (“svært interessert” i eller ikke).
� Analysen antyder 2 underliggende hovedfaktorer som forklarer 

variasjonen i studentenes svar
� AKSE 1 (horisontal)

� Mellom de som sikter mot arbeidssteder og tema som har stor “intern”
journalistisk status og prestige (venstre) og de som ikke gjør det (høyre)

� Danskene utmerker seg med dragning mot førstnevnte
� AKSE 2 (vertikal)

� Mellom “mannlige” vs. “kvinnlige” tema og arbeidssteder 
� Avis er oftere foretrukne av mannlige studenter

� Hovedinntrykk fra analysen:
� Forskjellene i studentenes ønsker er relaterte både til kjønn, nasjon og 

institusjonsforskjeller - krever nyanserte anlyser

Tanker på tampen

� Nasjonale, kulturelle variasjoner eller…? Finnes den 
typiske finske, danske, svenske og norske 
journaliststudent? 

� Metodekritisk refleksjon: ”dere legger svarene i munnen på
oss!” Vi stiller spørsmål som også krever kvalitativ 
tilnærming. 

� Nordisk journalistutdanningsforskning – mangelvare. 
Kritisk selvrefleksjon satt i system? Utenfra og innenfra.

� Det store spørsmål: Hva består de hardprogrammerte 
ideene i journalistutdanning av?


