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Brukar du granska  
det du läser, ser och hör?

Är du dessutom intresserad av samhälls-
frågor och vill ha ett spännande och  
meningsfullt yrke med hög puls som föränd-
ras i takt med den digitala utvecklingen? 

Då tycker vi att du ska söka vårt kandidatprogram  
i journalistik, Journalistutbildningen, vid Lunds univer-
sitet. Vi erbjuder en påbyggnadsutbildning för dig med  
90 högskolepoäng avslutade kurser i bagaget. Utbildningen 
sträcker sig över tre terminer och leder till en kandidatexa-
men i journalistik. Vår utbildning bedrivs på Media Evolution 
city i Malmö, nära flera medieföretag.

Journalistutbildningen är yrkesförberedande, vilket inne-
bär att du får kunskaper och färdigheter för att arbeta som 
journalist inom olika medier och genrer. Utbildningen berör 
en spännande mix av praktiska och teoretiska moment. 

Du kommer bland annat att lära dig att arbeta i olika 
redaktionella roller samt producera och analysera nyhets-
journalistik för nätet, print och tv. 

Du kommer också att ta fram fördjupande och gran-
skande journalistiskt material. På Journalistutbildningen 
ser vi också det som självklart att diskutera och analysera 
journalistikens villkor på olika platser i världen, idag och 
med en skarp blick in i framtiden.

Under din utbildningstid hos oss kommer du att träffa 
journalister från olika länder och förutsättningar, samt ges 
möjlighet att själv studera och fördjupa dina kunskaper  
i mediernas och journalistikens roll runt om i världen.
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Utbildning för en bransch 
under ständig förändring
Journalistutbildningen, kandidatprogram 
i journalistik, är en påbyggnadsutbildning 
som ges vid Lunds universitet med start  
under hösten.

ARBETSMARKNAD
Utvecklingen inom mediebranschen går fort. Det som för bara 
några år sedan var traditionella tidningsföretag är i dag mer 
att likna vid mediehus. Nyheter och reportage produceras 
numera för både print och digitala kanaler. De traditionella 
avsändarna av tv-journalistik möter numera konkurrens av 
tidningsredaktioner som producerar webb-tv. Fler och fler 
aktörer producerar också podcasts. 

Informationsflödet i samhället ökar och kravet på snabb-
het vid förmedlingen av nyheter och reportage blir allt större.  
I takt med denna utveckling uppstår ständigt nya mediefor-
mer. Gränserna mellan traditionell journalistik, information 
och underhållning blir allt viktigare att diskutera. 

Mediebranschen och flertalet redaktioner är under stän-
dig utveckling. Förändrade medieformer skapar nya yrken, 
arbetsuppgifter och produkter, vilket också ställer nya krav 
på utbildning, erfarenhet och kompetens. 

Vi ser en ökad efterfrågan på specialkunskaper,  
men också när det gäller generella kunskaper och färdigheter.  
På Journalistutbildningen i Lund är vi måna om att uppmuntra 
och främja samarbeten med andra professioner, som ett  
naturligt led för att främja utvecklingen i samhället.

YRKESFÖRBEREDANDE
Kandidatprogrammet i journalistik är en påbyggnads-
utbildning som syftar till att förbereda dig för att  
arbeta som journalist i framtiden. Du lär dig att producera  
journalistiskt material i en rad olika genrer samt att använda 
olika journalistiska verktyg i ditt arbete. Dessutom får du aktivt 
delta i journalistikforskningens framväxt och inriktningar samt  
studera journalistikens utveckling runt om i världen. 

Utbildningen är yrkesförberedande. Vi har ett väl utvecklat 
samarbete med medieföretag i Sverige och andra länder och 
har goda vitsord från branschen vad det gäller anställningsbar-
het. Efter utbildningen går våra studenter ofta vidare direkt 
till en anställning. 

UTBILDNINGEN I KORTHET 
 ■ Programmet ges i huvudsak på svenska. Kurser och exami-

nerande moment på engelska förekommer. 
 ■ Behörighetskravet är att du ska ha läst minst tre terminer 

(90 hp) vid universitet eller högskola i förväg. Av dessa tre ska 
två (60 hp) vara i samma ämne. 

 ■ Ger en kandidatexamen med journalistik som huvudämne.
 ■ Tre terminers studier, Journalistik (1-90 hp). 
 ■ Därefter följer en frivillig praktikkurs (15 eller 30 hp) som 

du väljer själv. Vi rekommenderar starkt våra studenter att  
genomföra någon av dessa två kurser. 

 ■ Flera av lärarna är verksamma journalister med erfarenheter 
från några av landets största mediehus. 

 ■ Start: Höstterminen varje år.
 ■ Lärare och studenter arbetar tillsammans utifrån vår  

kreativa redaktion på Media Evolution City i Malmö.
 ■ Journalistutbildningen är en del av Institutionen  

för Kommunikation och medier (KOM).

MER ÄN BARA EN UTBILDNING
Samverkan
Våra medarbetare och studenter 
arbetar med uppdrag i samar-
bete med andra uppdragsgivare. 
De senaste åren har vi bland annat  
initierat, arrangerat och deltagit  
i evenemang med, Pop-up News-
room, Malmö stad, HD-Sydsvenskan,  
Öresundsinstitutet, SVT, Sveriges am-
bassad i Indien och Vietnam, Publicist-
klubben, Kristianstadsbladet och Lunds 
universitets kommunikationsavdelning. 

En del av KOM
Vid Institutionen för kommunikation 
och medier vid Lunds universitet samlas 
blivande journalister, kommunikatörer, 
retoriker och mediehistoriker. 
Mentorskap
När du studerar hos oss får du regelbun-
det träffa en så kallad SI-mentor som 
är en före detta student. Din mentor 
kan ge dig idéer, inspiration och är ett 
utmärkt stöd för att bolla idéer under 
din studietid

”Jag har särskilt ansvar 
för att bevaka och skriva 
om inrikespolitik. En 
lärdom jag tar med mig 
från utbildningen är att 
ha målgruppen i fokus”
Ana Cristina Hernández studerade på 
Journalistutbildningen, 2012-2014.   
Efter några år som reporter, ledarskribent 
och debattredaktör inom Hall Media 
är hon reporter på Svenskt Näringslivs 
redaktion.

”Under utbildningen 
tyckte jag att det var  
oerhört nyttigt att få 
testa på så många olika 
delar av journalistiken”
Efter att ha studerat Journalistutbildningen 
2012-2014 har Anton Kalm via olika jobb 
på Sveriges Radio landat på Gotland som 
reporter, programledare och producent 
på SR P4.

”Som reportagereporter  
jobbar jag med en  
blandning av granskning-
ar, gräv och berättande 
journalistik”
Josefin Wennang tog ut sin examen 2016. 
Under utbildningen skrev hon reportage 
och sitt examensarbete i Indien. Numera 
arbetar hon som reportagereporter på 
Mitt i Stockholm.

”Jag använder kunskaper 
och erfarenheter från 
utbildningen varje dag. 
Jag har konstant ”vad är 
grejen?” i bakhuvudet när 
jag jobbar”
Lovisa Olai studerade Journalistutbildning-
en 2014-2016 och har sedan dess arbetet 
som frilansjournalist och som redigerare på 
Sydsvenskan. Idag är hon content manager 
på contentbyrån Borg & Owilli.
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Studentprojekt
Varje termin genomför våra studenter flera jour-
nalistiska projektarbeten som en integrerad del av 
kandidatprogrammet i journalistik, ofta i samarbete 
med externa aktörer i mediebranschen.


