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Abstract 

Title: “Journalists who loves the flexible life” - A case between journalists occupational 

perception and work-future who works at a newspaper compared to a radio station in northern 

Sweden. 

 

This study is a qualitative comparison between journalists without permanent employment on 

a commercial newspaper and a public service owned radio station in a medium sized town in 

northern Sweden. The main purpose was to analyse the occupational perception and 

work-future among young journalists without permanent employment in the public service 

and the commercial sector. Another intention was to figure out if there was any similarities or 

differences between working for a public service owned radio station compare to a 

commercial newspaper. We wanted to investigate how these journalists experience and 

manage their work and in which way they look at their own future and journalism in general. 

The research applies theories such as the precariat and studies about convergence. The chosen 

method for the study were qualitative semi-structured interviews based on the answers from 

six journalists and was processed through a thematic analysis.  

 

The main conclusion of this study was that multi journalism has become a part of the 

journalistic agenda, both on the radio station and the newspaper. It showed that journalists 

has to be flexible when it comes to working schedules. Even though they had to adapt to a lot 

of the journalistic requirement they still accepted the funny, but yet stressful life as a 

journalist. One conclusion that can be drawn is that todays journalism can demand almost 

anything, and job seeking journalists will adapt quite well regardless of change. A final 

conclusion was that it's difficult to predict the future of these journalists. But a common stand 

point for the journalists was that almost everyone could imagine a future in another 

profession. 
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qualitative semi-structured analysis, thematic analysis, precariat, convergence, multi 

journalism.  
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1. Inledning 

Papperstidningarna minskar i upplaga, public service försöker hålla jämna spår med 

medieutvecklingen och privatpersoner agerar själva nyhetsrapportörer. Hur kommer 

journalistyrket som redan är i förändring att se ut i framtiden? Det är en aktuell fråga som är 

hett omdebatterad och det finns flera exempel där journalistiska redaktioner behövt säga upp 

personal. I juli 2016 presenterades oroväckande siffror från Mittmedia som är en av Sveriges 

största mediekoncerner. Deras framtidsplan är att avveckla 422 journalistiska tjänster under 

2017 och kvar blir endast 133 (Dagens Nyheter, 2016). Siffrorna kan komma att slå hårt mot 

journalister som saknar fast anställning. Dessutom har många av de journalisterna en otrygg 

vardag när lagen om anställningsskydd (LAS) kringgås av arbetsgivare i journalistbranschen. 

Det här har varit extra påtagligt på etermedieföretagen (Journalistförbundet, 2017). Som 

journalist kan man i praktiken vara vikarie i två år och sedan visstidsanställd i ytterligare två 

år, sammanlagt under en fyraårsperiod. Att erbjuda journalister olika anställningar under en 

utsatt tid kan vara ett sätt för arbetsgivaren att kringgå LAS (Arbetsrättsjouren, 2014). Det här 

kan synliggöras genom att arbetsgivare anställer nya journalister på vikariat för att undvika 

att erbjuda fasta tjänster. Följden blir att arbetsgivare sporras att fortsätta i samma riktning då 

det utgör lägre uppsägningskostnader för arbetsgivaren. Resultatet av detta blir en rundgång 

av arbetslöshet eller visstidsanställningar och en otrygg arbetsmarknad (Calmfors 2017, 9). 

Det här är något som satts i system i mediebranschen och Ulrica Widsell, vice ordförande för 

Journalistförbundet, påpekar att detta måste få ett stopp (Journalistförbundet, 2017).  

 

Sedan 2000-talet har fokus riktats på snabba nyheter och ny teknologi har gjort att medierna 

ständigt befinner sig i ett förändringsskede (Nygren 2008 B, 102). Branschens teknik har 

även lett till förändrade arbetsprocesser. Vidare har nya typer av medieformer växt fram och 

de ekonomiska kraven har skärpts på flera redaktioner runt om i landet (Hvitfelt och Nygren 

2008, 147). Detta har gått att skåda genom förlorade annonser i de traditionella medierna då 

det istället letat sig till sociala plattformar så som Google och Facebook (Expressen, 2014). 
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Nyheter bör finnas tillgängligt för alla men då behövs ekonomiska resurser för att kunna 

driva verksamheterna (Dagens Nyheter, 2015).  

 

 

Public service har till grunduppdrag att skapa neutrala, samhällsbildande nyheter utan 

kommersiell påverkan (Zsiga 2008, 29). En viktig pelare är att upplysa medborgarna med 

kunskapsbildning och bibehålla det demokratiska programutbudet av god kvalité (Zsiga 

2008, 54). Journalistens chefredaktör Helena Giertta ställer sig tveksam till den ökade 

multikompetensen som blivit en del av journalisternas vardag. Hon undrar var bildkvalitén 

har tagit vägen när fotografyrket dött ut och multijournalistiken tagit över. Inte ens Svt som är 

ett bildmedium håller en god standard menar Giertta (Journalisten, 2016). Men journalisten 

Nick Näslund har en idé om att journalistkåren bör sträva mot lagom höga krav och 

vidareutbildning för att få multijournalistiken att fungera. Han menar att multijournalistiken 

är här för att stanna och tillsammans går det att lösa problematiken kring multi-reportrarnas 

stressade vardag (Mediemänniskan, 2016). Det finns delade meningar om vad 

multijournalistiken innebär och inte minst hur framtiden kommer att se ut i det nya 

medielandskapet. Med detta som bakgrund har vi därför intervjuat sex berörda journalister i 

en mellanstor stad i norra Sverige, för att undersöka hur de upplever journalistiken och deras 

framtid inom yrket.  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur journalister utan fast anställning på en public 

service-ägd radioredaktion och en kommersiell tidning i en mellanstor stad i norra Sverige 

upplever, betraktar och hanterar sitt arbete och yrkets framtidsutsikter. I uppsatsen undersöks 

även om det finns några skillnader och likheter mellan de två arbetsplatserna och 

journalisternas situation.  

 

2.2 Frågeställningar 

Utifrån uppsatsens syfte har två frågeställningar arbetats fram: 

Vad finns det för eventuella likheter och skillnader med att arbeta som journalist utan fast 

anställning på radioredaktionen som är public service-ägd jämfört med den kommersiella 

tidningen? 

Hur ser de intervjuade på sin journalistiska framtid? 
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3. Teori och tidigare forskning 

I genomförandet av uppsatsens undersökning har vi företrädesvis använt oss av teorier om 

prekariatet men även om konvergens. Tidigare forskning har också legat till grund för 

undersökningen och sammanfattades under rubrikerna det redaktionella arbetet, den svenska 

journalistkåren genom åren och de dolda strukturerna.  

 

3.1 Personerna med ovissa arbetsförhållanden 

Begreppet prekariat har uppmärksammats då det nationellt och internationellt diskuterats om 

otrygga anställningsformer och hur det blivit allt vanligare idag. Två av de mest framstående 

internationella forskare som både skrivit om och är väl insatta i teorin om begreppet 

prekariatet är Guy Standing och Ivor Southwood. Något att reflektera över är att båda 

författarna är från Storbritannien, som i vissa avseenden är ett tydligare klassamhälle jämfört 

med Sverige. Southwoods erfarenheter av att själv söka jobb på den avreglerade 

arbetsmarknaden och ingå i prekariatet har lett in honom på författarskapet och intresset för 

begreppet. Han beskriver prekariatets situation som det “Kontinuerliga och rastlösa jagandet 

efter nästa jobb, nästa produkt eller nästa identitet för med sig att sakernas verkliga 

förhållande aldrig hamnar i fokus…” (Southwood 2011, 12). Professorn och ekonomen Guy 

Standing förde begreppet till ljuset då han år 2013 skrev den omtalade boken Prekariatet: 

Den nya farliga klassen. Enligt Standing kom prekariat till från det engelska ordet precarious. 

Det kan översättas till “otryggt eller bekymmersamt” (Standing 2013, 17). Standing menar att 

det finns en viss klass i samhället som hör till prekariatet. Något som kännetecknar dem är 

bland annat otrygga anställningsformer, fattigarbete och ingen fast yrkesbaserad identitet 

(Standing 2013, 21). Denna oro leder till att personerna känner ett krav att alltid vara 

kontaktbara. Utmattning är vanligt bland denna grupp. Dessutom har många en utbildning 

bakom sig och skulder som varar för livet (Southwood 2011, 24). Här går det att dra 

paralleller till den nationella författaren Gunnar Nygren som resonerar kring 

journalistbranschen, där multijournalister är pressade och ska hinna göra allt samtidigt 

(Nygren 2008 A, 69). 
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Guy Standing skriver att det finns faror för unga universitetsutbildade. Det kan vara att 

skuldsätta sig, där flera tänker sig att man vill nå en karriär vilket kräver en strategi på lång 

sikt och lån ses här som en del av strategin. Den stora fällan är att personerna måste betala av 

sina lån så fort som möjligt efter att de lämnat skolan och fått sina diplom (Standing 2013, 

114). Att leva i den här klassen får personerna att känna frustration över de hinder som 

stoppar dem att nå ett betydelsefullt liv (Standing 2013, 36). Gemensamt för ungdomarna är 

att de tar tillfälliga anställningar som varar under alldeles för lång tid när de blir utnyttjade av 

chefer som kan förlänga prov-anställningar för att kunna betala ut lägre löner. Att unga börjar 

jobba på otrygga arbetsplatser är något som pågått länge, men kännetecknande för dagens 

ungdomar är att de inte erbjuds någon överenskommelse. För att slutligen kunna få en fast 

anställning måste de bevisa vad de går för, men under tiden tvingas de ändå att stå ut med 

otrygga anställningar (Standing 2013, 102).  

 

Konkurrensen är hård för den här gruppen och det är högt tryck på de få tjänster som finns. 

De som inte lyckas vinna kampen om jobben går förlorade eftersom arbetet är mer än bara ett 

jobb. Arbetet ses ofta som den viktigaste aspekten i livet, men tappar individerna jobben, 

förloras status och den sociala levnadsstandarden (Standing 2013, 242). Guy Standing talar 

om det dåliga prekariatet som kan leda till att individernas förbittring över regeringens 

ständiga räddning av utvalda eliter gör att ojämlikheten växer. I vissa fall går det så pass långt 

att de som ingår i det dåliga prekariatet söker sig till populistisk nyfascism (Standing 2013, 

233). Det dåliga prekariat kan med viss sannolikhet ligga till grund för den här uppsatsen. 

Kanske går det att finna tecken som tyder på att studiens intervjupersoner närmat sig eller 

haft ett tankesätt som går att koppla till det dåliga prekariatet.  

 

Kritik har riktats mot Guy Standing då en svaghet i hans teori är att gruppen är 

svårdefinierad. Det som däremot styrker teorin är att man ser en ökning bland personer som 

hamnar i det så kallade prekariatet. Istället för att tala om en viss grupp menar Jan Breman att 

det bör talas om en prekariseringsprocess. Vidare har kritik presenterats av Breman i New 

Left Review där han kritiserat hur Standing beskrivit prekariatet, med hjälp av fakta från 

Nordamerika, Japan och Västeuropa och generaliserar över hela världen. Breman påstår att 

Standing inte har belägg för detta. Vidare funderar han kring hur motsägelsefullt det är när 
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Standing pratar om en klass i vardande och skriver att klassen kan komma att beröra alla 

(Breman 2013, 134). Utifrån kritiken som presenterats så kan svar från studiens 

intervjupersoner uppvisa kännetecken som Standing talar om angående gruppen inom 

prekariatet.  

 

3.2 När journalistiken flyter ihop 

Medieteoretikern Henry Jenkins från USA har använt begreppet konvergens i boken 

Convergence culture: where old and new media collide från 2006, för att beskriva fenomenet 

där något flyter samman. Han menar att begreppet beskriver sociala, kulturella, teknologiska 

och industriella omvandlingar (Jenkins 2006, 3). Det är av extra stor vikt att de stora 

medieproducenterna håller jämna steg med utvecklingen för att vidmakthålla konsumenternas 

uppmärksamhet (Jenkins 2012, 28). Den svenska journalistforskaren och författaren Gunnar 

Nygren har även skrivit omfattande om nyckelbegreppet och den rörelseriktning som är 

påtaglig inom mediebranschen (Nygren 2008 A, 65). Tack vare den tekniska och ekonomiska 

utvecklingen har medieproduktionen växt sig större och det blir allt svårare att tävla om 

publikens uppmärksamhet, menar han (Nygren 2008 A, 32). Ett exempel kan vara att en 

tidning vidgar sig till såväl tv som webb (Nygren 2008 A, 67). 

 

En annan internationell författare som också studerat konvergens för att beskriva 

journalistikens förändringar är Mark Deuze från Nederländerna. Han har forskat på hur det 

faktiskt ser ut på konvergerande redaktioner. Deuze specifika arbete är att han ser på 

konvergens utifrån tre olika fält: institutionellt perspektiv där konvergens handlar om ökade 

samarbeten mellan dels olika medieföretag men också på olika avdelningar inom ett företag. 

Organisatoriskt perspektiv vilket handlar om att han ser att systemen utvecklas och blir 

enklare på redaktionerna, men trots det blir möjligheterna att vara kreativ svårare. Den nya 

tekniken sparar pengar, vilket skapar stress och frustration. Det tredje fältet som Mark Deuze 

har forskat på är användarperspektivet där han anser att journalister ändrar sin värdering av 

det självständiga arbetet, till att det utvecklas mer åt arbeten i grupp. Trots det är det svårt att 

hinna med jobbet ute på fältet (Deuze 2004, 280-281). De tre perspektiven som Deuze 

belyser är viktiga delar av vad konvergensen innebär för journalistiken. Mot bakgrund av 

dessa forskare som studerat konvergens inom journalistiken så blir det särskilt intressant att 

se hur konvergensen ter sig på den kommersiella tidningen och den public service-ägda 
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radioredaktionen. Kan det finnas någon skillnad i hur arbetsplatserna konvergerar och vad 

kan det i sådana fall få för betydelse för journalisternas arbetsförhållanden? 

 

3.3 Det redaktionella arbetet 

Journalistforskaren och författaren Gunnar Nygren som tidigare nämnts har genomfört 

empiriska studier om journalistiken och dess utveckling. Nygren skriver bland annat om det 

han väljer att kalla för multikompetens, där en och samma person arbetar med olika 

medieformer samtidigt eller utför flera led i en arbetsprocess. Det här är något som blivit allt 

vanligare inom dagens nyhetsmedier (Nygren 2008 B, 71). Det kan praktiskt innebära att en 

person både får fotografera, skriva och redigera nyhetsmaterial. I en av Nygrens 

redaktionsstudier framgår det att en stor del av journalistkåren ställer sig negativa till 

multikompetenskraven. Svaren bekräftade att många kände sig som multireportrar och trodde 

att det var en del av framtiden, samtidigt som de trodde att journalistiken påverkades negativt 

av de höga kraven (Nygren 2008 B, 72). Att det journalistiska materialet även ska publiceras 

på webben är en av del av multireporterns vardag. Men det finns samtidigt stora skillnader 

mellan olika företag och redaktioner. På den public service-ägda redaktionen Svt förväntas 

reportern kunna hantera all teknik, såsom webb, ljud, fotografering, skrivande och 

sändningar. Men på till exempel en kommersiell redaktion som Tv4 är det mer uppdelat. De 

tror att kvalitén på nyheterna försämras om en person ska klara av hela processen (Nygren 

2008 B, 73). 

 

Gunnar Nygren har tillsammans med Håkan Hvitfelt forskat vidare på ämnet. I boken På väg 

mot medievärlden 2020 skådar de medias framtid. Här är det extra intressant utifrån syftet i 

denna uppsats, att granska intervjupersonernas syn på sin journalistiska framtid. Hvitfelt och 

Nygren pratar om framtiden som utvecklas allt snabbare och detta är bara början. Dessutom 

följer både det lokala och globala samhället samma effektiva förändringsprocess (Hvitfelt och 

Nygren 2008, 28). Ett möjligt scenario är att framtidens digitalisering resulterar i ett mer 

öppet demokratiskt samhälle där medborgarna aktivt deltar i samtalen och argumenterar om 

offentliga frågor. Ett annat fall kan vara att digitaliseringen leder till att medborgarna ständigt 

blir kontrollerade och övervakade, vilket kan leda till mättnad och motsatt effekt. De blir inte 

delaktiga utan istället passiva när det kommer till nyheter och underhållning (Hvitfelt och 

Nygren 2008, 288). I den här uppsatsen har tidigare forskning från främst Gunnar Nygren 
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men även Håkan Hvitfelt använts. Deras forskning är drygt tio år gammal, men trots det 

framstår den fortfarande som aktuell i högsta grad. Nygren pekar ut multikompetensen som 

en negativ del av arbetet. Men hur ser det ut idag? Har det blivit en självklar del i det 

journalistiska arbetet? Går det att hitta nya resultat i förhållande till tidigare forskning om 

journalistikens framtid? 

 

3.4 Den svenska journalistkåren genom åren 

Institutionen för journalistik medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet har 

sedan 1989 fram till 2011 gjort enkätstudier på svenska journalister. Flera framstående 

forskare står bakom rapporten, bland annat undersökningsledaren vid JMG vid namn Ulrika 

Andersson, professorn Monika Djerf-Pierre samt redaktören och journalist-professorn Kent 

Asp. Under åren har forskarna undersökt det journalistiska yrkesidealet, vad de tillfrågade 

journalisterna ägnat sig åt på sin fritid, sociala mediers påverkan på det journalistiska arbetet 

och partisympatier bland journalistkåren. Statistiken i rapporten är sammanställningar av 

urvalets svar, vilka var medlemmar i Svenska Journalistförbundet. Många hade en högskole- 

eller universitetsutbildning och hade samlat på sig lån (Asp 2012, 21). Den senaste 

forskningen från 2011 visade att unga journalister jobbat hårt för att nå en fast anställning. I 

deras forskning framkom det att de yngre journalisterna med endast några års erfarenhet i 

branschen var på jakt efter storslagna nyheter och hade ett brinnande intresse för arbetet i 

större utsträckning än de äldre kollegorna. Detta grundade sig i att de ville meritera sig för att 

lättare kunna bli fast anställda. De yngre journalisternas ivriga inställning resulterade i en 

ökad lyhördhet för publikens önskemål, vilket var något som framkom i JMG:s forskning 

(Asp 2012, 51). Hur ser det ut för journalister utan fast anställning idag? Återfinns samma 

kämparglöd?  

 

3.5 De dolda strukturerna  

Den franska filosofen Pierre Bourdieu har genomfört sociologiska studier av 

utbildningssystemet och kulturen i Frankrike under andra halvan av 1900-talet. Han har 

forskat om olika fält där människor följer normer och rättar sig efter spelets regler. Det kan 

vara fält inom exempelvis politik, religion och ekonomi (Benson 1998, 464). Bourdieu har 

studerat begreppet kraftförhållanden vilket menas en föränderlig kraft som kommer utifrån 
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som inte går att påverka, vilket journalistiken i högsta grad bygger på (Bourdieu 1998, 76). 

Han har exemplifierat journalistiken som extra utstickande då den är beroende av yttre 

kraftförhållanden, till skillnad från bland annat juridikens och litteraturens fält. Här är det ett 

bredare perspektiv som åsyftas, exempelvis teknikutvecklingen och annonsmarknaden. Ett 

annat begrepp som används inom olika fält är doxa, vilket innebär sociala strukturer som är 

objektiva och som i sin tur begränsar och vägleder sociala handlingar. Ett exempel på detta 

kan vara om något är naturligt eller ej (Bourdieu 1977, 168-169). Doxan är något så självklart 

inom begreppet fält att man inte pratar om det (Bourdieu 1997, 96).  

 

Något att ta hänsyn till är att den franska filosofen författade sina texter för uppåt tjugo år 

sedan och det han beskriver som högaktuellt då, kan variera kraftigt jämfört med situationen i 

Sverige idag. Men trots detta är det ändock relevant då människor lever under strukturer 

oavsett tidevarv och geografisk härkomst. Det här är en intressant teori i förhållande till 

uppsatsens valda område då det kan diskuteras om det finns ett speciellt sätt man beter sig på 

som journalist och om det varierar beroende på vilken redaktion man jobbar på. Finns det nya 

strukturer att följa för studiens journalister jämfört med de som medverkat i tidigare 

empiriska studier som exempelvis Gunnar Nygren genomfört? 
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4. Metod och material 

I den här uppsatsen har det metodologiska angreppssättet kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer använts. Ett komplement till det var en tematisk analys. 

 

4.1 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

För att undersöka hur någonting upplevs så kan kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

användas (Hartman 2004, 272). Detta beskriver Jan Hartman i boken Vetenskapligt tänkande 

och metoden har även nyttjats i denna uppsats som handlar om journalisters upplevelser. Vid 

öppna frågor som ger långa och varierande svar så lämpar sig semistrukturerade intervjuer 

som metod. Den intervjuade fick svara fritt utan några som helst färdiga svarsalternativ. 

Något som också kan kopplas till de semistrukturerade intervjuerna var att intervjupersonerna 

fick beskriva sina individuella föreställningar inom området, vilket bäst genomfördes genom 

ett avslappnat samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen (Flick 2015, 140).  

 

Valet att använda just intervjuer som metod var relevant eftersom det var tankarna, känslorna 

och åsikterna hos journalisterna som vi ville ta del av. En uppenbar risk med kvalitativa 

intervjuer är dock att den som intervjuar påverkar eller snedvrider intervjusvaren. Som 

intervjuare handlar det istället om att försöka sympatisera med intervjupersonen och målet är 

att höra personens tankar och åsikter, inte pracka på sina egna (Trost 2010, 134). Detta har vi 

tagit hänsyn till då vi endast fokuserade på att ställa frågor från intervjuguiden, samt 

eventuella följdfrågor.  

 

4.2 Intervjuguide 

Som en väsentlig del i uppsatsen arbetades en intervjuguide fram (Flick 2015, 140). 

Intervjuguiden bestod av öppna frågor som delades in i olika teman vilka blev bakgrund, en 

vanlig arbetsdag som journalist utan fast anställning, behandlad som journalist utan fast 

anställning, LAS, medielandskapet i förändring och framtiden. Att kategorisera i teman är ett 

sätt som Svensson och Starrin nämner för att skapa struktur innan och under en intervju 

(Svensson och Starrin 1996, 62-63). I intervjuguiden fanns olika typer av frågor. Både 

inledande frågor som “Berätta om en vanlig dag på jobbet” och enkla frågor som “Hur länge 
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har du varit vikarie här?” Målet med uppsatsens intervjuguide var att endast ta med det mest 

relevanta delarna och hålla en lagom lång intervju, för att visa respekt för intervjupersonerna 

som frivilligt ställde upp (Trost 2010, 71). Om uppsatsen inte hade haft en färdig 

intervjuguide hade risken varit stor att materialet från intervjusvaren blivit irrelevant till 

studien (Hartman 2004, 281). 

 

Viktigt i början av en intervju är att man orienterar intervjupersonen om vad som följer 

(Kvale och Brinkman 2014, 170). I början av intervjuguiden presenterades därför uppsatsens 

syfte med en kort sammanfattning, varför de valdes ut till undersökningen, att 

intervjupersonerna kunde avbryta intervjun om de ville, att samtalet spelades in och skrevs 

ned, att de skulle vara anonyma i studien samt var de kunde ta del av den färdiga uppsatsen 

när den blev klar. Det sistnämnda är något Bill Gillham tar upp i sin bok Forskningintervjun: 

tekniker och genomförande. Av relevans under en intervju är en avslutande fråga, där man 

undrar om personerna har något att tillägga (Gillham 2008, 147). Detta grepp var till 

användning i studien för att sträva efter samma öppna avrundning i alla intervjuer. 

 

4.3 Urval 

Sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts för att kunna jämföra de olika 

journalisterna. I kvalitativa studier är det av relevans att ha ett litet och rationellt urval, vilket 

Monica Dalen belyser i Intervju som metod (Dalen 2015, 118). Till den här uppsatsen 

intervjuades sex personer då det gav tillräckligt med givande information till analysen. 

Antalet intervjupersoner har avgränsats utifrån tid och resurser. En riktlinje när det kommer 

till kvalitativa intervjuer är att antalet intervjuade bör vara mellan fem till 15 stycken (Kvale 

och Brinkmann 2014, 156). Lagen om avtagande information har uppsatsen också tagit i 

beaktande. Det innebär att den som intervjuar känner en mättnad och upplever att svaren 

tenderar att bli lika efter ett antal intervjuer. Det fanns även en plan på att utföra fler 

intervjuer i efterhand om behovet fanns (Trost 2010, 144). Efter genomförandet av alla 

intervjuer ansågs materialet från de sex intervjuerna som tillräckligt då svaren var så pass 

fylliga och detaljrika. 

 

Intervjuerna gjordes med tre journalister från en kommersiell andratidning och tre journalister 

från en radioredaktion. Här var det även viktigt att ta med variabeln kön då det kan skilja sig 
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mellan kvinnor och män i många fall (Trost 2010, 138). I studien har fyra kvinnor och två 

män intervjuats. På grund av redaktionernas storlek och kriteriet att samtliga skulle vara utan 

fast anställning så gick det inte att få en helt jämställd fördelning. Till en början var 

målsättningen att intervjua lika många män som kvinnor, men i slutändan intervjuades endast 

de som tackade ja till att medverka. Åldersspannet på intervjupersonerna var mellan 22 år till 

31 år. Spannet mellan ca 20 år till 30 år valdes ut medvetet eftersom att de upplever och 

kommer att uppleva den nya medie-förändringen. Valet av denna unga åldersgrupp grundar 

sig även i det Asp skriver: “Generellt sett kan man säga att ju äldre en journalist är desto 

större är sannolikheten att han/hon är fast anställd” (Asp 2012, 23). Dessutom kan man ana 

att multijournalistik är något självklart för de sex intervjupersonerna som inte är bekant med 

något annat arbetssätt. Till uppsatsen valdes de utan fast anställning ut eftersom de var mest 

lämpade utifrån det studien ville undersöka. Journalister med andra anställningsformer har 

uteslutits med tanke på att de troligen befinner sig i en högre position med en tryggare 

anställning. Intervjupersonernas namn och arbetsplatserna de jobbade på nämns inte i 

uppsatsen, då det var högre prioriterat att säkra personernas anonymitet än att tillföra dessa 

detaljer. Personerna skulle inte kunna identifieras och slippa utsättas för någon risk med att 

delta i studien och berätta om känslig fakta rörande arbetsplatsen och personliga erfarenheter. 

Anonymiteten var viktig för att intervjupersonerna skulle känna sig trygga och kunna lita på 

att forskarna skyddade personens identitet (Svensson och Starrin 1996, 41).  

 

Uppsatsens urval var ett snöbollsurval som är en typ av bekvämlighetsurval. Det betyder att 

urvalet bestäms likt en snöboll som är i rullning. Trost beskriver det som ett smidigt sätt att 

be intervjupersonerna höra med andra lämpliga personer som forskaren kan intervjua härnäst. 

Den här typen av urval lämpar sig bäst för just kvalitativa studier (Trost 2010, 141). Till att 

börja med kontaktades en person på vardera arbetsplats som vi hade lite kännedom om sedan 

tidigare och dessa tackade ja till att medverka. Sedan fick personerna i sin tur fråga deras 

arbetskollegor om de ville ställa upp. Personerna var helt främmande för författarna. Detta för 

att intervjupersonerna öppnar upp sig mer till en främling än till en vän (Dalen 2015, 22). En 

nackdel med bekvämlighetsurval är att det inte blir representativt då personerna inte är 

slumpade till studien (Trost 2010, 140). En av uppsatsförfattarna har lett intervjun för att på 

bästa sätt rikta fokus på intervjupersonens svar och kunna ställa följdfrågor. Den andra 
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författaren förde anteckningar på en dator under tiden och spelade in samtalet med en 

inspelningsapp i en mobiltelefon. Intervjupersonen öppnar sig mest om intervjuaren visar 

intresse, har förståelse och respekt för vad personen vill berätta och lyssnar fokuserat under 

hela samtalet (Kvale och Brinkman 2014, 170). Författarna valde här att dela upp det hela, så 

de intervjuade tre personer vardera. Detta för att upprätthålla fokus och entusiasm genom 

intervjuerna och inte känna sig lika mättade på information. Tidningsjournalist 3, 

Radiojournalist 1 och Radiojournalist 2 intervjuades av Julia Hedlund. De resterande 

journalisterna intervjuades av Greta Hansson Vikström. 

 

Samtliga intervjuer utgick från intervjuguiden som producerades i uppstartsfasen. 

Intervjuerna genomfördes dels öga mot öga med intervjupersonerna, dels via Skype samt via 

telefonsamtal. Detta passade båda parter bäst och ur samtalen kom det givande svar oavsett 

om intervjun genomfördes via ett telefonsamtal eller ansikte mot ansikte. Några av 

intervjupersonerna befann sig inte i samma stad som författarna, så där var det en självklarhet 

att genomföra samtalet via Skype och telefonsamtal. Att intervjua via telefon har till fördel att 

intervjupersonerna inte blir lika påverkade av författarnas närvaro och kroppsspråk som i ett 

samtal öga mot öga (Bryman 2011, 209). En farhåga med telefonintervjuer är att de avverkas 

i ett snabbt tempo då tystnaden blir mer obekväm när personerna inte ser varandra. Något 

som är förknippat med just telefonintervjuer är tidsaspekten, vilket innebär att intervjuaren 

inte vill spilla intervjupersonens tid i onödan (Gillham 2008, 147). Dock var detta ingenting 

som märktes av i studien då intervjuerna blev ungefär lika långa, mellan 32 minuter och 54 

minuter, oberoende hur intervjuerna genomfördes. Något som kan oroa intervjupersonerna är 

att de inte ser inspelningsutrustningen, vilket kan medföra en känsla av att vara avlyssnad 

(Gillham 2008, 146). För att minimera detta informerades personerna om att samtalet 

spelades in och att inspelningsmaterialet endast skulle användas i transkriberingssyfte.  

 

En reflektion efter att ha utfört samtliga intervjuer var att de via telefon gav de mest 

omfattande svaren. Det här kan antas bero på att intervjupersonerna var journalister och är 

vana vid olika sätt att intervjua, i detta fall telefonintervju. Dessutom var journalisterna 

väldigt öppna och förhöll inte ha några problem att dela med sig av tankar och erfarenheter. 

Några av de intervjuade hade varit med om psykisk ohälsa som de tror föddes på grund av ett 

ansträngande jobb. Detta kan ses som känslig information som är vanligt att man undanhåller. 
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Som tidigare nämnts presenterades syftet innan intervjuerna drog igång och det kan ha 

påverkat journalisternas inställning till att delta och komma med värdefull information. 

Svaren transkriberades sedan, de väsentligaste delarna plockades ut, jämfördes och 

analyserades i Resultat och analys. Som Trost beskriver det bör man starta med att analysera 

datan, det vill säga att fundera över de svar som inhämtats, läsa igenom noggrant och fundera 

över intryck (Trost 2010, 147). De tankegångar som föds och går att analysera vidare har 

tolkats utifrån teorierna i analyskapitlet. 

 

4.4 Tematisk analys 

 När en kvalitativ studie genomförs är det vanligt att en tematisk analys används som hjälp att 

tolka intervjusvaren. Den här typen av analys innebär att man granskar intervjuernas svar 

utifrån vilka fenomen och erfarenheter som påträffats och därefter arbetas olika teman och 

subteman fram, vilket blir resultatet av noggrann läsning av svaren (Bryman 2011, 528). 

Analysmetoden är en form av kvalitativ innehållsanalys där forskaren lägger mycket tid på att 

läsa igenom materialet som ska tolkas. Analysen kännetecknas av att författaren inte 

bestämmer teman i förväg utan går igenom materialet och låter olika teman träda fram utifrån 

underlaget. En risk med att bestämma teman i förväg är att de byggs på forskarens egna 

föreställningar om ämnet (David och Sutton 2016, 292). Detta har tagits i beaktande under 

analysen, då nya teman arbetades fram efter att svaren inhämtats och studerats flertalet 

gånger. De analytiska kategorierna blev det flexibla livet, positionen på redaktionerna, 

multi-journalisterna, framtidsutsikter för kommersiellt och public service och journalisternas 

ovissa framtid.  

 

4.5 Metoddiskussion 

En geografisk avgränsning har gjorts till en mellanstor stad i norra Sverige. Med detta 

avslöjas inte arbetsplatserna och intervjupersonerna får vara anonyma men samtidigt ges en 

hint om de kontextuella förutsättningarna. En viktig aspekt kring valet av arbetsplatserna var 

att författarna valde att intervjua personer från platser där de själva inte har jobbat. En risk 

med att välja en arbetsplats där vi hade känt oss för hemma och var bekanta med kollegorna, 

skulle kunnat leda till att vi hade blivit för hemmastadda i miljön att de inte kunde granska 

fältet på den arbetsplatsen kritiskt. Att bli förblindad på detta sätt kallas att go native (Dalen 

2015, 123).  
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Att använda just kvalitativa intervjuer som metodologiskt tillvägagångssätt var ett självklart 

val, eftersom författarna under tre års tid tränat på att intervjua och få fram känslor under 

journalistutbildningen. Kvale och Brinkmann menar att intervjuaren måste vara medveten om 

intervjuobjektens språkliga stil, samtidigt som hon måste klara av att samtala. Viktigt är även 

att intervjuaren har språkkänsla (Kvale och Brinkmann 2014, 208). Därför valdes kvalitativa 

intervjuer till studien då målet var att få fram fylliga svar (Bryman 2011, 413). De utförliga 

svaren var användbara vid analysen. Då en kvalitativ studie har genomförts fanns det ingen 

vits med att presentera resultat i form av procenttal eller exakta tal, eftersom personerna från 

bekvämlighetsurvalet inte är representativt i statistisk mening (Trost 2010, 141). Hade en 

kvantitativ studie genomförts, hade uppsatsen gått miste om det subjektiva, det vill säga 

detaljerade svar om personers upplevelser och erfarenheter. En annan viktig aspekt att ta upp 

här är att den kommersiella tidningen är en andratidning vilket kan betyda att framtiden 

skulle kunna vara mer osäker än för en större etablerad tidning. En fråga som är relevant 

utifrån detta avseende är huruvida intervjupersonerna kan komma att ha en dystrare syn på 

framtiden på andratidningen än om det hade varit anställda på en förstatidning.  

 

Reliabilitet mäter hur tillförlitlig en studie är och brukar främst användas då det är tal om 

kvantitativa studier, till exempel för att redogöra för hur trovärdig en enkät är. När det 

kommer till kvalitativa studier får forskaren försöka uppmärksamma felsägningar och 

missuppfattningar under intervjun, så kallade slumpinflytelser och fundera kring detta i 

analysdelen för att höja reliabiliteten (Trost och Hultåker 2016, 62). Detta är något forskarna i 

uppsatsen eftersträvat genom att ställa följdfrågor, reflekterat över eventuella felsägningar 

hos intervjupersonen, strävat efter precision i bearbetning och registrering av svaren. 

Samtliga intervjuer genomfördes i ett grupprum i Umeås universitetsbibliotek. Platsen 

lämpade sig väl då det inte var några störmoment i rummet. Det var tyst, ljust och öppet. På 

så sätt kunde personerna känna sig trygga i miljön och dela med sig av personliga 

erfarenheter. Det hade varit svårare om intervjuerna hade utspelat sig i en offentlig miljö 

bland folk, exempelvis på ett café. 

 

Trost menar att det finns både för- och nackdelar med att vara två intervjuare. För den 

enskilda intervjupersonen kan det uppfattas som att de två intervjuarna har ett maktövertag. 
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Att intervjua i par kan också vara till fördel om de kompletterar varandra, något denna 

uppsats kunde dra nytta av då forskarna kände varandra sedan tidigare men samtidigt 

ansvarade för varsitt område (Trost 2010, 67). Uppsatsens intervjuguide formulerades med ett 

så tydligt och enkelt språk som möjligt för att undvika missförstånd hos den intervjuade. 

Enligt Trost och Hultåker bidrar det till en studies reliabilitet (Trost och Hultåker 2016, 63). 

 

En annan viktig del i genomförandet av en uppsats är att mäta studiens giltighet, vilket kallas 

för validitet. Det innebär bland annat att frågan man vill ha svar på ska mäta det den är 

avsedd att mäta (Trost 2010, 133). Monica Dalen påpekar vikten av att testa intervjufrågornas 

funktion och relevans kontra syftet med hjälp av en provintervju (Dalen 2015, 40). För att på 

bästa sätt uppnå en valid studie har en provintervju genomförts innan de verkliga intervjuerna 

tog fart. Efter provintervjun valdes några slutna frågor bort, då testpersonen inte förstod dem. 

Det upptäcktes även efter provintervjun att två frågor var väldigt snarlika: “Hur är det att vara 

vikarie på din arbetsplats?” och “Hur blir du behandlad som vikarie?” Den förstnämnda 

frågan fick vara kvar i intervjuguiden medan den andra togs bort. Att gallra bort otydliga 

frågor är en av fördelarna som Dalen beskriver (Dalen 2015, 40). Testpersonen till 

provintervjun valdes ut då hon uppfyllde samma kriterier som de intervjuade och hon kunde 

relatera till frågorna. 

 

För att uppnå validitet i en studie bör de teoretiska ramarna utformas väl. I Den kvalitativa 

forskningsintervjun berättar Brinkmann och Kvale om intervjuer, där de framhåller vikten av 

att ha valida frågor. Att teoretisera behövs för att kunna validera. För att styrka informationen 

som inhämtats behövs tidigare forskning som kan hjälpa till att ge underlag till den 

kommande analysen (Kvale och Brinkmann 2014, 301). För att undersöka validiteten i en 

studie krävs det att författaren genomgående ifrågasätter informationen som inhämtas. Vid 

granskningen av intervjusvaren finns mycket att ta i beaktande, till exempel att risken finns 

att intervjupersonen är ärlig med uppfattningen om sig själv, men undanhåller sanningen om 

ett faktiskt förhållande (Kvale och Brinkmann 2014, 301). Som nämnts ovan har alla 

intervjuer spelats in på en mobiltelefon i en inspelningsapp, medan en intervjuade och den 

andra antecknade löpande. Det är av stor vikt att inspelningsutrustningen är av god kvaité för 

att höja validiteten i en studie (Dalen 2015, 121-122 ). Det här tillvägagångssättet skapade 
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hög validitet då svaren inte förvrängdes. Inspelningarna hördes klart och tydligt.  Författarna 

lyssnade sedan på materialet samtidigt som anteckningarna har korrekturlästs.  

Begreppet generaliserbarhet inbegriper både giltighet (validitet) och tillförlitlighet 

(reliabilitet) och handlar om huruvida resultaten är representativa och trovärdiga (Kvale och 

Brinkmann 2014, 310). Begreppet används på ett konkret plan för att se om exempelvis en 

lokal forskningsstudie kan sättas in i ett större sammanhang, då är det generaliserbart. Här går 

det att dra kopplingar till denna uppsats där de sex journalisterna får ge sin syn på den 

kommersiella tidningen och den public service-ägda redaktionen och den kollektiva pressen 

som journalist utan fast anställning. Samtidigt framgår det i analysdelen att svaren får stå för 

de enskilda personerna och detta är viktigt att ha i åtanke. Det finns tre olika definitioner av 

generaliserbarhet: naturalistisk, statistisk och analytisk. I uppsatsen har analytisk 

generaliserbarhet eftersträvats. Det innebär att teorier ligger till grund för de allmänna 

slutsatserna (Kvale och Brinkmann 2014, 312). Vidare kan man diskutera kring att begreppen 

prekariatet, konvergens och multikompetens använts som verktyg för att tolka svaren från 

intervjuerna. Teoretiskt generaliserbarhet har även använts i uppsatsen efter att intervjusvaren 

observerats och de valda teorierna och tidigare forskningen har sedan legat till grund för 

analyserandet. Att genomföra en teoretiskt generalisering innebär att man studerar en 

grundläggande frågeställning. Det här används till fördel för att kunna uttala sig mer generellt 

om en mindre undersökning (Teorell 2007, 44). Även detta har varit till nytta i 

undersökningen för att kunna uttala sig relativt brett om journalistiken utifrån svaren från de 

sex journalisterna.  

 

 4.6 Intervjupersonerna 

 

Tidningsjournalisterna från den kommersiella tidningen 

 

Tidningsjournalist 1, man, 31 år 

Vikarierat i cirka nio år 

Intervjuades 2017-02-01, kl.13.00 

Intervjuad av Greta Hansson Vikström 
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Tidningsjournalist 2, kvinna, 22 år 

Vikarierat i cirka ett år 

Intervjuades 2017-02-02, kl.13.00 

Intervjuad av Greta Hansson Vikström 

 

Tidningsjournalist 3, man, 25 år 

Vikarierat i drygt ett år 

Intervjuades 2017-02-08, kl.16.45 

Intervjuad av Julia Hedlund 

 

Radiojournalisterna på den public service-ägda radioredaktionen 

 

Radiojournalist 1, kvinna, 24 år 

Vikarierat i cirka två år 

Intervjuades 2017-02-01, kl.16.00 

Intervjuad av Julia Hedlund 

Radiojournalist 2, kvinna, 26 år 

Vikarierat i cirka ett år 

Intervjuades 2017-02-02, kl.18.30 

Intervjuad av Julia Hedlund 

 

Radiojournalist 3, kvinna, 28 år 

Vikarierat i fem år 

Intervjuades 2017-02-03, kl. 09.00 

Intervjuad av Greta Hansson Vikström 
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5. Resultat och analys 

Här presenteras och analyseras resultaten från de sex kvalitativa semistrukturerade 

intervjuerna. De mest väsentliga citaten från intervjusvaren har plockats ut för att kunna 

tydliggöra likheter, skillnader samt se olika mönster. Som beskrivits tidigare i studien har en 

tematisk analys använts där följande analytiska kategorier arbetades fram. 

 

5.1 Det flexibla livet  

Flera av intervjupersonerna berättade om att de trots examensutbildningar fått hoppa mellan 

flera vitt skilda journalistiska redaktioner, där olika kompetenser tagits för givet. I ett av 

fallen har det gått så pass långt att Radiojournalist 3 bytt yrke under en tid för att få ihop 

ekonomin. 

 

Jag jobbade som journalist på dagarna och under natten jobbade jag inom vården. Sedan              

jobbade jag inom barn och omsorg och det var skönt för jag visste hur länge jag fick vara                  

där. Jag kände mig mer uppskattad där och valde att inte söka så mycket journalistvikariat.  

- Radiojournalist 3 

 

Ett mönster indikerade att intervjupersonerna fått hoppa mellan de arbetsplatser som fanns 

tillgängliga och att heltid inte var något att ta för givet, varken efter några månader eller efter 

flera år. Standing beskriver att en följd hos personerna inom prekariatet kan bli en upplevd 

ilska (Standing 2013, 102). Detta märktes inte av något vidare under analyserandet av 

intervjusvaren, men däremot kunde en lätt frustration skönjas. Irritationen som Standing 

beskriver märks av hos Radiojournalist 3 som ville ha ett jobb där hon “Inte var så jävla 

stressad.” Med de orden sagda går det att förmoda en bakomliggande ilska. En av 

anledningarna till att journalisterna i studien behövt byta yrke eller flytta runt var 

arbetsgivarnas kringgående av LAS. Standing beskriver det som att chefer utnyttjar alla som 

ingår under prekariatet genom att förlänga provanställningar (Standing 2013, 102). Det var 

endast en av sex intervjupersoner som blivit inlasad och övriga hade olika typer av vikariat, 

provanställningar och programanställningar.  
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Radiojournalist 1 nämnde att hon fick bättre betalt på sitt tidigare jobb inom public service 

trots att hon fått mer ansvar och en högre titel på sin nuvarande arbetsplats. Här förmodas det 

att cheferna betalar ut så låg lön som möjligt. Däremot berättade Radiojournalist 1 vidare om 

förmåner hon fick på sitt nuvarande jobb, som att delta vid konferenser. Detta motstrider det 

Standing förklarar angående att de inom prekariatet tar del av färre förmåner (Standing 2013, 

102). Något att ta i beaktande är att det kan finnas olika typer av förmåner, stora som små. 

Standing tar ett brett grepp eftersom han studerat flera olika länder, allt från Amerika till 

Japan. Radiojournalist 1 såg möjligheten att få delta på konferenser som en förmån, men det 

kan antas att Standing syftar på förmåner av dyrare slag. Vidare kan man ana att 

Radiojournalist 1 inte var medveten om alla förmåner hon hade på arbetsplatsen, vilket i sin 

tur kan leda till bristande trygghet.  

 

Standing poängterar att personer som ingår i prekariatet strävar efter trygghet och frihet. Han 

menar att målet för den statliga politiken är att ge alla en trygghet eftersom det är ett 

synnerligen mänskligt behov (Standing 2013, 260). Något som är väsentligt att fundera kring 

här är att trygghet och frihet kan vara varandras motsatser. Det kan vara så att några av 

intervjupersonerna i denna studie redan känner en frihet på grund av sin skicklighet inom 

multikompetens. Man kan också fundera kring varje individs egna syn på trygghet och frihet. 

Vissa kan känna en frihet i att kunna flytta runt och byta jobb, men då finns inte tryggheten 

där på samma sätt. Andra journalister som slagit sig till ro på en plats och skaffat familj 

kanske känner sig låsta och saknar friheten. 

 

Några av intervjupersonerna beskrev det som att arbetsgivarna lät sina anställda gå precis 

innan de hade rätt att bli inlasade. Vidare beskrev de att arbetsgivarna ansåg sig ha för lite 

pengar och inte hade råd att anställa folk på heltid. Därför byttes journalisterna ut mot nya 

personer, utan fast anställning, som arbetsgivarna kunde betala lägre löner till. Hur 

arbetsgivarna bad sig åt för att kringgå lagen var intervjupersonerna olika insatta i. Standing 

lägger vikt i att personerna inom prekariatet kan uppleva ett utanförskap då de inte alltid 

känner sig som en del av den kollegiala arbetsgemenskapen (Standing 2013, 25). Detta går att 

skåda i intervjusvaren då Radiojournalist 3 inte kände sig hörd och sedd på sin journalistiska 
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arbetsplats. Om personalen inte blir bekräftad kan det finnas en risk att de slutar och 

arbetskraften byts ut med jämna mellanrum. Detta skulle kunna påverka nyheternas kvalité.  

LAS är lite av en mardröm-hörsägen som kommer drabba en någon gång, man vet inte vad                

man har för rättigheter eller skyldigheter eller hur lagen riktigt är utformad.  

- Radiojournalist 1 

 

En av skillnaderna med att arbeta på en kommersiell tidning jämfört med en public 

service-ägd redaktion var hur frekvent LAS användes. Det var mer förekommande på radion 

och public service i stort, menade flera av intervjupersonerna. Här är det viktigt att ha i 

beaktande att studien inte är fullt representativ, utan den ger en inblick i endast sex 

journalisters vardag. Dock är detta fortfarande av intresse därför att samtliga intervjupersoner 

exemplifierade public service användning av LAS som något utmärkande. Trots att det endast 

rör sig om sex personers erfarenheter så är det anmärkningsvärt då alla delade liknande 

uppfattningar. De som arbetade på tidningen kände också till fenomenet men de kände sig 

inte träffade på samma sätt. Tidningsjournalist 3 nämnde att tidningen inte använde sig av 

samma strikta utlasningsmetod som public service gjorde, trots att båda redaktionerna följde 

samma lag. Han berättade även att han precis hade blivit inlasad, men trots detta hade han 

ingen fast anställning och visste bara att han hade kontrakt några månader framöver. I och 

med inlasningen skulle han få företrädesrätt till alla journalistiska tjänster som annonserades 

ut. Dock visste han inte hur länge framtiden var säkrad. Till skillnad från honom hade ingen 

radiojournalist blivit inlasad. Här är det något paradoxalt att public service som har bilden 

utåt som de trygga och stabila är de som missbrukat LAS till störst del, utifrån de mönster 

som trätt fram i denna uppsats.  

 

Tidningsjournalist 1 berättade om sin karriär efter journalistexamen som varit mycket livfull 

med journalistiska jobb på över fem olika arbetsplatser, som krävt runtflyttande till olika 

städer. Hans vikariat räckte två månader fram och det menade han var lång tid då han hade 

chans att planera sin fritid. Det flexibla livet som journalisterna medvetet har kastat sig in i 

kan förknippas med den romantiska bilden av prekariatet: “Fria andar som förkastar […] den 

gamla arbetarklassens normer om fast arbete […] Denna spontana trotsighet och vägran att 

rätta sig i ledet förekommer verkligen i prekariatet” (Standing 2013, 20). Intervjupersonerna 
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uppgav inte någon protest mot systemet och branschen. Man kan misstänka att de korta 

anställningarna var något de förväntat sig och accepterat inom ett populärt yrke med hård 

konkurrens. Det fanns även fördelar med det flexibla livet. En av intervjupersonerna beskrev 

det som en varierad och rolig tillvaro, där den ena dagen inte var den andra lik med 

upplyftande arbetsuppgifter.  

 

Som Pierre Bourdieu belyser så finns det vissa regler som aktörerna på fältet anpassar sig 

efter. Inom fälten finns det en doxa och inom journalistiken kan man se mönster från 

intervjusvaren som tyder på att journalisterna bör vara glada för jobben de får, flexibla med 

både arbetstider och villiga att flytta för arbetets skull. Det krävs även att de ska ha kännedom 

om orten som de jobbar på. Samtliga beteenden och krav som beskrivits ovan kan ses som en 

journalistisk doxa, detta eftersom handlingssätten är så pass självklara att ingen av 

intervjupersonerna reflekterar över det. De var inga som gav upp i första taget utan hade en 

kämparglöd som kan anses vara en viktig egenskap som journalist. Hade man tittat på detta ur 

ett bordieuskt perspektiv, kan man ana att det sociala fältet som journalister måste anpassa sig 

efter kräver att man besitter dessa kvalitéer, annars hör man inte hemma där. Här träder alltså 

osynliga strukturer inom journalistiken fram. Bourdieu pratar även om de kraftförhållanden 

som man inte kan påverka (Bourdieu 1998, 76). Redaktionernas pressade ekonomi och den 

goda tillgången på arbetskraft går att applicera på exemplet när Radiojournalist 2 berättade 

om att en del arbetsdagar kunde vara väldigt långtråkiga, medan andra dagar kunde vara av 

den totala motsatsen beroende på yttre omständigheter. Detta sker när redaktioner 

konkurrerar med varandra och det blir en tävling om publikens uppmärksamhet. 

Kraftförhållandena kan inte journalisterna råda över och man ser här att journalisterna sätts 

på prov när det kommer till deras stresstålighet och det framgår hur väl de passar in i fältet 

som journalist. En risk skulle kunna vara att de blir bortvalda om de inte följer fältets 

strukturer.  

 

5.2 Positionen på redaktionerna  

Att vara ansvarig för sändning, publicering, live-intervjuer och planering av kommande 

veckor var ansvarsområden som personerna berättat om i intervjuerna. Några av 

intervjupersonerna hade inte fått något schema och blev inringda istället. Detta har lett till att 
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personerna tackat ja till mer än vad de klarat av eller orkat med psykiskt. Radiojournalist 1 

berättade om en inre stress som föddes av en känsla att alltid finnas tillgänglig, kraven på att 

behärska flera områden samtidigt och visa sig duktig i strävan efter en fast anställning. Att 

känna krav på att tacka ja till alla jobbförfrågningar mynnade ut i psykiska besvär för henne. 

 

Jag kunde vakna flera gånger på nätterna med hjärtklappning och att jag kände på mig att de                 

skulle ringa in mig. När de hörde av sig så fick jag stresspåslag. Det var ingen fara när jag                   

väl jobbade, men det var en psykisk stress som gjorde att jag inte mådde bra.  

- Radiojournalist 1 

 

Ett mönster påträffades att arbete och fritid som i vanliga fall är uppdelade, började flyta 

samman för intervjupersonerna, vilket kan ses som konvergens när två områden går in i 

varandra och linjer luckras upp. Följden av detta kan leda till sömnsvårigheter och en oro som 

klamrar sig fast både på arbetet och fritiden, som Radiojournalist 1 berättade om. Återigen är 

det här ett exempel på flexibilitet. Det är inte bara medierna och arbetsverktyget som ska vara 

multi. Nu bör man även tala om multimänniskorna som aldrig släpper arbetet helt. Även när 

de är lediga ska de ha möjlighet att arbeta. Tidningsjournalist 3 behövde vara flexibel i sitt 

arbete, då övertid hörde till vanligheten och det kunde ofta komma före planerade 

fritidsaktiviteter. Följden kunde bli en känsla av att alltid vara på standby och alltid förväntas 

ställa upp, vilket är kännetecknande för prekariatet (Southwood 2011, 24). Orsaken till det 

var främst en press de kände på sig själva. Fem av sex journalister strävade inte efter att 

karriärsklättra, men fann trots allt en glädje i arbetet. Här går det att se en skillnad gällande 

Standings resonemang om att lycka inte är arbete, baserat på hans analyserande om 

prekariatet. Han beskriver att jobben inte finns till för att göra oss lyckliga utan endast för att 

tjäna ett ekonomiskt syfte (Standing 2013, 210). Trots att journalisterna i studien var måna 

om sitt välmående behöver det nödvändigtvis inte betyda att de får mer fritid, utan snarare att 

finna ett lugn på jobbet. Samtliga journalister uppvisade någon form av glädje som framkom 

ur det journalistiska arbetet.  

 

Tidningsjournalist 3 fokuserade på en inre utveckling istället för att byta yrkestitel och få 

löneökning. Här går det att antyda att fasta anställningar hade varit en trygghet, då man hade 

26 



 

sluppit en undran om vad som kommer härnäst och istället haft en möjlighet att kunna slå sig 

till ro. Dock skriver Hvitfelt och Nygren om hur fast anställda också lider av pressade 

situationer i och med de ökade produktionskraven där frihetskänslan minskar (Hvitfelt och 

Nygren 2008, 167-168). Målet för intervjupersonerna var att känna ett lugn och trivas på 

arbetsplatsen. Intervjupersonerna nämnde att det fanns vissa saker som var utmärkande med 

att inte ha en fast anställning. Flera berättade att det fanns en inre press att visa vad de gick 

för. En del menade även att de jobbade hårdare än de fast anställda.  

 

Jag tror att jag tar på mig mer arbete. I början jobbade jag jättehårt men det gav inte så                   

mycket, så jag börjar ge upp tanken på att man får fast jobb på grund av det. Jag vill ju ändå                     

göra bra ifrån mig, så de inte kommer ihåg en som att man var lat och dålig.  

- Radiojournalist 3 

 

I Svenska journalister 1989-2011 beskriver författarna att unga journalister kämpar hårt för 

en fast anställning (Asp 2012, 51). Frågorna “Hur ser det ut för journalister utan fast 

anställning idag? Återfinns samma kämparglöd?” som ställdes i kapitlet Teori och tidigare 

forskning kan här besvaras bland annat då Radiojournalist 3 visat tecken på en förlorad 

entusiasm. Tre av sex journalister berättade att de kunde tänka sig en framtid inom ett annat 

yrke. Efter att ha analyserat detta kan man anta att situationen för de utan fast anställning ser 

annorlunda ut idag. Lektor Marina Ghersetti från JMG skrev om ungas strävan efter jobb 

“Inte minst för att de flesta under de första yrkesåren också försöker meritera sig för sin första 

fasta anställning“ (Asp 2012, 51). Det går att förmoda att journalisterna inte förväntar sig att 

få en fast anställning då det ligger så långt borta från deras nuvarande arbetsliv.  

 

Utifrån Standings tankar om det dåliga prekariatet finns det en risk att en överväldigande 

uppgivenheten och en hopplöshet skulle kunna omvandlas till en upprördhet mot samhällets 

politiska makter. Att inte känna sig bekräftad och bli orättvist behandlad jämfört med högre 

uppsatta i samhället kan leda till att man närmar sig det dåliga prekariatet (Standing 2013, 

233). Standing förklarar att detta redan sker i samhället och han är rädd att det ska växa. 

Intervjupersonerna i studien skiljer sig från Standings resonemang då journalisterna inte visat 

på tendenser som hör till det dåliga prekariatet. Det här kan bero på att de inte varit arbetslösa 
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under någon längre tid och de har fortfarande privilegiet att arbeta med det yrke som de 

utbildat sig till. Som nämnts tidigare berättar Standing om att det kan gå så pass långt för 

personerna inom prekariatet att de söker sig till nyfascism (Standing 2013, 233).  Inga 

mönster på detta märktes av i studiens resultat, eftersom intervjupersonerna fortfarande har 

en grund att stå på och det kan tänkas att det ska mycket till för att personerna i framtiden 

kommer att hamna i den sitsen. I och med att det på senare år blivit allt vanligare med 

tillfälliga anställningsavtal och att arbetsgivarna börjat utgå från de anställdas individuella 

arbetsprestationer har en oro växt fram (Southwood 2011, 31). Att alltid kunna rycka in och 

visa sig duktigare än andra i journalistbranschen blev en ohållbar stress för Radiojournalist 1. 

Som citerats tidigare bröt stressen ut i hjärtklappningar. Här uppvisar intervjupersonerna 

kännetecken som kan tillämpas på prekariatet, eftersom Southwood talar om en tillvaro där 

det handlar om att “...Konkurrera eller dö” (Southwood 2011, 32). Vidare diskuterar han om 

människors förmåga att undanhålla sin oro genom att skydda sig själv med en entusiastisk 

fasad (Southwood 2011, 30). Detta är något som har reflekterats över i uppsatsen, då 

personerna hade en lugn inställning under samtalen men berättade om detaljer som kunde 

tyda på att samtliga upplevt oro.  

 

Syftet med studien var inte i första hand att rikta fokus på genusskillnader men i intervjuerna 

framkom en tydlig skillnad. De journalister som berättade om negativ stress var endast 

studiens kvinnor. De återkom ständigt till ämnet stress under intervjuerna men de reflekterade 

inte över hur stressade män kontra kvinnor var. Tre av fyra kvinnor berättade om 

sömnsvårigheter på nätterna eller en psykisk stress. Männen höll sig mindre till känslor och 

fokuserade istället på övergripande journalistiska svårigheter, som till exempel korta 

deadlines. Dock har det tagits i beaktande att studiens intervjupersoner var övervägande 

kvinnor och endast två män. Resultatet hade troligtvis sett annorlunda ut om studien var 

jämnt fördelad mellan kvinnor och män. Utifrån intervjusvaren går det att ponera att stressen 

är mest påtaglig för kvinnorna än för männen. En av männen var inte stressad över framtiden 

eller hur länge han skulle få vara kvar på arbetsplatsen. Där fanns en stor skillnad jämfört 

med kvinnorna som såg en stress i att framtiden var oviss och de påstod sig inte vara bättre än 

någon annan. En faktor som kan ha legat till grund för den manliga journalistens självsäkra 

inställning var att han hade specialkompetens inom ett särskilt område och därav kunde man 
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ana att han kände av en mindre konkurrens. Ett annat mönster som skådades var att både 

kortare och längre sjukskrivningar var vanligt på radioredaktionen och en av 

intervjupersonerna sjukskrev sig så fort hon var trött. Hon använde troligtvis denna strategi 

för att slippa bli utbränd i det långa loppet. Återigen var detta ett tecken på den ovissa 

tillvaron som flera av studiens journalister genomled.  

 

Något som skilde de olika redaktionerna åt var att public service hade hierarki då de hade 

olika skikt med chefer, både de som fanns på plats och de högsta cheferna på annan ort. Detta 

medförde en större distans mellan de högsta cheferna, fast anställda och övriga anställda. 

Radiojournalist 1 påpekade dock att de på samma ort hade en nära relation och respekt för 

varandra oavsett position. På den kommersiella tidningen anmärkte ingen att det fanns chefer 

på någon annan ort. Slutsatsen här var att tidningen hade plattare hierarkier än 

radioredaktionen. Nygren tar upp kända redaktionsstudier från USA där han drar kopplingar 

att medieföretagen är mer horisontellt uppbyggda nu med självgående grupper till skillnad 

från 1970-talet då det var hierarkiskt uppbyggda (Nygren 2008 A, 62). Den kommersiella 

tidningen kan placeras i det Nygren beskriver som horisontella medieföretag medan public 

service utifrån den här studiens resultat har något mer åldrat arbetssätt.  

 

De intervjuade journalisterna var mellan 22 och 31 år gamla. De två äldsta i studien, 28 

respektive 31 år gamla, hade ingen ytterligare trygghet än de yngre utan hoppade också 

mellan olika arbetsplatser och kände sig som nybörjare oavsett ålder. Tidningsjournalist 1 

berättade att han kunde känna av detta, oavsett hur länge han arbetat som journalist. 

Nackdelen med det var att han avvaktade och kände av arbetsplatsen innan han vågade dela 

med sig av sina åsikter och tankar på exempelvis redaktionsmöten. Trots att samtliga 

journalister ibland kände en osäkerhet till journalistyrket bör det ändå poängteras att de inte 

var utsatta i deras situationer då alla hade arbete och framtida planer i någon form. I JMG:s 

undersökning från 2011 framgår att hela tre av fyra journalister hade en fast anställning (Asp 

2012, 22). Här är det värdefullt att poängtera att JMG:s forskning är några år gammal och att 

personerna som medverkade i deras studie var medlemmar i Svenska Journalistförbundet, 

vilket inte är helt representativt för hela journalistkåren i Sverige. Något som kan ha påverkat 

ökningen av fast anställda är även att bemanningsföretag startat inom mediebranschen (Asp 
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2012, 22). 

 

I sin kritik av Standings teorier menar Jan Breman att det är svårt att placera gruppen inom 

prekariatet i ett fack (Breman 2013, 135). Här kan man se att intervjupersonerna passar mer 

eller mindre in i prekariatet och klassen som Standing målar upp. Det som utmärker denna 

grupp är enligt Standing den oroliga vardagen personerna tvingas leva i. Detta har bara varit 

synligt i något fall i uppsatsen. Men det finns stora likheter med Standings klass då det 

kommer till vilken sits samtliga journalister befinner sig i, då ingen har fast anställning och 

lika vaga framtidsutsikter. Vidare menar Breman att Standing generaliserar över hela världen 

då hans fakta endast är hämtad från några få länder (Breman 2013, 136). Trots att hans kritik 

är befogad har intervjupersonerna passat väl in på det som Standing väljer att kalla för 

prekariatet.  

 

5.3 Multi-journalisterna  

Kraven på multikompetens har ökat och journalisternas mottagande har varit olika beroende 

på arbetsplats. För vissa har det inte märkts av så mycket, medan andra har fått ta del av 

multijournalistiken och blivit motiverade av det höga tempot. Ett tecken på en allt mer 

konvergerande bransch var att båda redaktionerna samarbetat med andra journalistiska 

plattformar. Samtliga intervjupersoner beskrev det som att de i princip kunde allt på 

redaktionerna och var därför värdefulla för arbetsgivarna även om de inte hade fasta 

anställningar. Med detta i beaktande kan man ana att journalisterna kände större trygghet av 

att få stanna kvar på arbetsplatserna då de hade mycket teknisk kunskap. Detta skulle kunna 

leda till bättre självförtroenden hos journalisterna eftersom de inte gav upp lika snabbt. Den 

här inställningen och självsäkra attityden kan innebära att journalisterna skiljer sig från 

teorierna om prekariatet. Radiojournalist 1 reflekterade över vad multijournalistiken innebar 

för henne. 

 

Jag ser inte multijournalistik som något negativt, så länge det inte betyder att jag behöver               

göra mer. Däremot är det givande och utvecklande att testa på olika roller och uppgifter för                

då förstår man varandra bättre. Det knyts ihop och flätas ihop på ett helt annat sätt. Man blir                  

mycket mer en enhet tycker jag, om alla får testa på det mesta. - Radiojournalist 1 
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Tidningsjournalist 3 hade också en positiv inställning till multijournalistik. 

 

Multijournalistiken är inte stressig. Det är skönt att ha kontroll över hela jobbet, jag är ett                

kontrollfreak. Det stressiga är att det kan vara väldigt mycket jobb att göra då det är en                 

mindre redaktion. - Tidningsjournalist 3 
 

En av journalisterna på radioredaktionen berättade om sitt tidigare jobb inom public service 

där hon fick kompetens inom flera journalistiska områden och agerade multijournalist. Dessa 

erfarenheter tog hon med sig till sitt nuvarande radiojobb inom public service. Något som går 

att anta från hennes svar var att public service arbetat mycket med att lära sina anställda 

multijournalistik. Som tidigare tagits upp i Teori och tidigare forskning beskriver 

medieforskaren Gunnar Nygren att Svt:s reportrar skulle behärska så gott som all teknik, men 

på Tv4 var arbetsuppgifterna uppdelade (Nygren 2008 B, 73). Det kan variera i hög grad 

beroende på vilken kommersiell respektive public service-ägd redaktion eller företag man 

väljer att studera.  

 

Studiens intervjusvar har visat på liknande resultat som Nygrens, trots att det gått flera år 

sedan hans studier genomfördes. Den kommersiella redaktionen visade på multijournalistik i 

lägre grad då de hade mer specifika arbetsuppgifter än på radioredaktionen. 

Intervjupersonerna från tidningen beskrev sina roller som lite mer enhetliga, där dagarna var 

ganska lika, de hade oftast ett område de fokuserade på och ansvarade för. De hade dock ett 

krav på sig att ständigt vara beredda på att hoppa in på andra områden om så behövdes. Inom 

public service kunde det vara vanligare att bli tilldelad olika arbetsuppgifter från dag till dag. 

En bidragande orsak kan vara att public service-ägda radiokanaler använder sociala medier i 

större utsträckning till skillnad från landsortstidningar (Asp 2012, 57). Som nämnts tidigare 

var multikompetens mer förekommande på den public service-ägda radioredaktionen, vilket 

tidigare forskning från JMG bekräftar. Inget tydde på att intervjupersonerna tyckte att 

multijournalistik var något negativt, vilket kan ha berott på att samtliga var unga och inte 

varit med om något annat journalistiskt arbetssätt. Att nyhetsmedium konvergerat på senare 

år innebär att teknik, ekonomi och redaktioner gått ihop (Nygren 2008 A, 70). Som 
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Radiojournalist 1 påpekade så var en positiv aspekt med variationen av arbetsuppgifterna att 

allt flätades samman på redaktionen och att kollegorna fick större förståelse för varandra.  

 

Gunnar Nygren menar att i och med den utvecklade tekniken läggs ett större ansvar på 

journalisterna. De ska både publicera materialet snabbare och nyheterna ska vara av ökad 

kvalité (Nygren 2008 A, 63). Men idag verkar det som att multijournalistiken blivit det nya 

normala och det är inget som hotar på samma vis. Detta kan ses som en del av det 

journalistiska fältet och dess doxa. Multikompetens har utvecklats till något nödvändigt och 

självklart inom yrkets omfattning. Däremot är det av stor vikt att Radiojournalist 1 faktiskt 

reflekterade över vad multijournalistiken innebar, eftersom hon nämnde att det var något 

positivt så länge det innebar att hon inte behövde göra mer. Med de orden finns det tecken på 

att hon, till skillnad från övriga journalisterna, inte tar multijournalistiken för givet.  

Intervjupersonerna hade inga erfarenheter av andra arbetssätt att jämföra med, så man kan 

anta att multijournalistiken inte var något främmande och komplicerat för dem. Samtliga var 

förberedda och redo för en effektiv och snabb vardag som journalist. Det kan antas att de 

undermedvetet hade fostrats in i den nya journalistvärlden, utan att reflektera över det nya 

klimatet inom branschen. Radiojournalist 2 beskrev glädjen hon kände av det snabba tempot, 

att det var ett häftigt yrke där det ibland gick väldigt fort. Det var just de jobben hon föredrog. 

Något att reflektera kring är det faktum att den 31-åriga tidningsjournalisten jobbat i cirka nio 

år inom yrket och han bör ha märkt av en förändring i medielandskapet under åren. Men i och 

med att han hade testat flera olika journalistiska nischer, kan man tänka sig att han inte märkt 

av någon drastisk förändring. Det går att ana att det hade varit tydligare om han hade arbetat 

på en och samma arbetsplats under flera års tid.  

  

Som nämnts i avsnittet Teori och tidigare forskning ställde sig Nygrens intervjupersoner 

negativa till multijournalistiken och dess följder (Nygren 2008 B, 72) Som nämnts tidigare så 

utförde Nygren sin forskning för nästan tio år sedan. Här finns en stor skillnad jämfört med 

journalisterna i vår studie, då samtliga ställde sig positiva till ett effektivt och varierat arbete. 

En annan aspekt som kan ha påverkat journalisternas inställning till multijournalistiken är att 

tekniken utvecklats mycket på tio år, inte minst inom sociala medier som expanderat och 

blivit en del av samhället. Det är en självklarhet att ständigt hålla sig uppdaterad med hjälp av 
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olika medier, både under journalisternas arbetstid och under deras fritid. Det är något som 

kan ha bidragit till den avslappnade inställningen till multiarbetet.  

 

Om studien istället hade fokuserat på en äldre målgrupp kan det antas att multijournalistiken 

hade setts som ett problem. Det här tog Tidningsjournalist 3 upp då han trodde att äldre 

journalister hade svårare att behärska tekniken och det nya sättet att arbeta på. Han hade själv 

kompetens inom det mesta områdena inom journalistik, från kultur till sport och det enda han 

inte behärskade var redigering. Att journalistiken är en konvergerande bransch var något 

intervjupersonerna från radioredaktionen tog upp i form av samarbeten redaktioner emellan, 

både de på distans och de som befann sig under samma tak. Här kan man anta att arbetet blir 

mer effektivt och redaktionerna sparar pengar. Det gick att finna en likhet med den 

kommersiella tidningen som även de samarbetade med andra journalistiska tidningar. Vidare 

går det att dra kopplingar till Deuze institutionella perspektiv där han talar om samarbeten 

mellan olika medieföretag (Nygren 2008 A, 66). Tidningsredaktionen konvergerar utifrån det 

institutionella perspektivet, då de samarbetar med en annan koncern på en närliggande ort. 

Radioredaktionen konvergerar också i stor utsträckning men på ett annat sätt än tidningen. De 

för dialoger med andra public service-ägda redaktioner runt om i landet och för dialoger med 

radioredaktionen i Stockholm. Ett exempel på detta är att de kan ta en nyhet från Stockholm 

och formulera om den med en lokal vinkel. Det här kan liknas med Nygrens forskning där 

han studerat Sveriges Radio Ekot:s arbetsrutiner. Precis som i denna studie skickar de 

material till varandra och klipper om med en ny vinkel (Nygren 2008 B, 79). 

 

Radiojournalist 2 ställde sig positiv till att arbeta på en kommersiell redaktion. Hon hade 

tidigare erfarenheter av att arbeta kommersiellt och saknade de kreativa spelrummen som var 

ytterst små på public service. I Deuze organisatoriska perspektiv talar han om att systemen på 

redaktionen förenklas och utvecklas men att de kreativa möjligheterna ändå blir mindre 

(Nygren 2008 A, 66). Två av de som arbetade på public service berättade om strikta ramar att 

rätta sig efter, god utrustning, men en avsaknad av kreativitet. Mönster tyder på att 

konvergensen påverkar redaktionen också på en organisatorisk nivå. I perspektivet har Deuze 

sett att det inte finns utrymme för kreativitet trots att redaktionerna utvecklas mer och blir 

enklare. Den kommersiella tidningsredaktionen hade som nämnts ett större utrymme för eget 

skapande. Det sista perspektivet är användarperspektivet som innebär att samarbeten i grupp 
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blivit allt vanligare, men trots det så har det blivit svårare att hinna med jobb på fältet 

(Nygren 2008 A, 66). Å ena sidan går intervjusvaren emot Deuze påståenden om att arbeten i 

grupp blivit allt vanligare, då ingen av intervjupersonerna pratade om arbete i grupp. 

Samtliga hade tilldelade arbetsuppgifter som de utförde på egen hand. Å andra sidan går delar 

av användarperspektiv i linje med intervjusvaren, som exempelvis att jobb ute på fältet blivit 

allt ovanligare. Radiojournalist 2 berättade att det var mestadels innesittande på redaktionen 

och att hon önskade mer fältjobb och personmöten.  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att båda redaktionerna konvergerar i stor 

utsträckning. Det antas att det å ena sidan skulle kunna leda till nedskärningar om 

arbetsplatser slås samman och blir allt mer effektiviserade. Men å andra sidan utvidgar sig 

medierna till såväl tv som webb, vilket leder till att de behöver arbetskraft. 

Intervjupersonerna från båda redaktionerna bekräftade att det var en stor arbetsbörda på 

personalen redan nu. Det kan vara oroväckande om journalisterna behöver producera nyheter 

i ett för snabbt tempo som kanske blir för påfrestande på lång sikt. Det verkar som att det står 

mellan journalisternas hälsa mot nyheternas kvalité. Balansen tycks vara svår att hitta.  

 

5.4 Framtidsutsikter för kommersiellt och public service  

Trots att journalistyrket har en stämpel som aningen ostabilt idag kan det ses som ett 

eftertraktat yrke. Intervjupersonerna i denna studie förklarade att det var mötet med 

människor, skrivandet, pulsen och att ställa makthavare till svars som fick dem att söka sig 

till just journalistbranschen. JMG skriver om att journalistiken tappat positioner på det egna 

fältet (Asp 2012, 64). Detta kan bero på de förändrade arbetsvillkoren inom journalistiken 

(Asp 2012, 65). Det tycks strida emot intervjupersonernas svar i den här studien eftersom de 

ändå bär på en inställning att journalistiken är väldigt viktig och många söker sig till yrket då 

konkurrensen är hård. Journalisttiteln kan vara så pass attraktiv att personer står ut med dåliga 

arbetsförhållanden och villkor bara för att få känna på livet i rampljuset. 

 

På båda arbetsplatserna trodde de att yrket kommer förändras men att jobben kommer att leva 

kvar, men i nya former. Tidningsjournalist 2 funderade kring hur webben behöver omformas 

och utvecklas för att journalistiken ska fungera ekonomiskt. Journalistikens produktion döms 

utifrån kostnaden, vilket går att märka i nyhetsurvalet (Nygren 2008 B, 61). Flera av 
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intervjupersonerna i studien nämnde exempel på att redaktionerna valde bort längre och mer 

genomarbetade nyheter för att tid och pengar inte fanns. Mönstret som skådades från 

intervjusvaren var att båda redaktionerna behövde tänka på de ekonomiska aspekterna, men 

för den kommersiella tidningen var det ännu viktigare.  

Annonser på webben ger inte lika mycket pengar som i tryck. Det bästa vore om allt var                 

gratis, för alla ska kunna ta del av nyheter. Man har sett att folk är inte villiga att betala för                    

nyheter men samtidigt måste man komma på ett sätt att få verksamheten att gå runt. Det är                 

något jag får lösa så jag får vara kvar. - Tidningsjournalist 2 
 

Generellt var inställningen till tidningsbranschens framtid mer dyster. När det kom till public 

service framtid var svaren mer varierande men överlag positiva. Radiojournalist 3 utmärkte 

sig som lite mer skeptisk till public service framtid än de övriga tillfrågade.  

 

Jag är orolig att folk röstar på partier som inte vill ha kvar public service. Det tror jag är typ                    

det dummaste man kan göra. Jag känner mig inte trygg med att det alltid kommer finnas                

kvar. Det är nog lätt att folk kan glömma bort det som är bra med public service.  

- Radiojournalist 3 

 

Ett mönster som gick att finna i intervjusvaren var att inställningen till att jobba för public 

service var övergripande positiv. De framhöll att public service hade ett speciellt tankesätt då 

de är mer strikta och tänker mindre på att rubricera för att locka läsarna till att klicka upp 

artikeln. Fokus låg istället på vad som är av faktiskt nyhetsvärde. Radiojournalist 1 och 3 var 

extra stolta att jobba där och ville inte överge sitt public service-uppdrag. Radiojournalist 2 

skiljde sig från de andra då hon var positiv till att arbeta på en kommersiell tidning. Hon 

trodde att det kunde vara lite mer tävlingsinriktat på en sådan redaktion. En annan anledning 

var att hon föreställde sig att det skulle vara lite friare tyglar och mer utrymme för kreativitet. 

Gemensamt för tidningsjournalisterna var att alla kunde tänka sig att jobba inom public 

service. De såg inte någon större skillnad med att byta från kommersiellt till public service 

utan menade att samma nyhetsvärdering ligger till grund oavsett journalistisk redaktion.  

 

En risk som skulle kunna uppstå med att andratidningar dör ut är att konkurrensen blir något 

mindre, vilket i värsta fall kan innebära en fara för det demokratiska samhället om nyheter 
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bara produceras från några få håll. Tidningsjournalist 3 hade en klar bild av hur framtiden kan 

komma att te sig. Han menade att tidningens format kommer ändras med färre utgåvor och 

mer fokus på lokaljournalistik i form av genomarbetade reportage. Rapporteringen av brott 

och straff kommer inte vara lika vanligt förekommande trodde han. 

 

5.5 Journalisternas ovissa framtid 

Hur de sex journalisterna såg på framtiden var varierande, men vanligt bland 

intervjupersonerna var att de levde i nuet och såg kommande månader som något ovisst. En 

gemensam nämnare var att alla strävade efter ett jobb utan negativ stress där de trivdes med 

kollegor och arbetsuppgifter. Det fanns även en önskan om fast anställning. För jobbet är en 

viktig del i livet och förloras det så tappas den sociala levnadsstandarden (Standing 2013, 

242).  

 

Jag hoppas att framtiden kommer se bra ut, men det är svårt att säga. Jag hade en tanke för                   

ett tag sedan: När jag är 25 år, då vill jag vara fast anställd annars byter jag bransch. Men jag                    

tror inte på det nu. Jag tror på tajming och tur och jag tänker inte sluta tro på att jag får fast                      

anställning på ett ställe där jag vill bo i framtiden. 

 - Radiojournalist 1 

 

Fyra av de totalt sex intervjupersonerna hade övervägt att byta yrke då de tagit sig fram som 

journalister under en tid och insett vilken hård konkurrens det var om fasta anställningar. 

Radiojournalist 3 skulle precis hoppa på ett nytt vikariat som varade i tio veckor och 

påpekade att det var ren och skär lyx att kunna planera så många veckor fram. Att få hela tio 

veckors vikariat var rätt så ovanligt menade hon. Fick man det så skulle man vara tacksam. 

 

Jag har varit nära att göra andra grejer, den här hösten till exempel. Men jag är en så himla                   

velig person så ibland kan jag känna väldigt starkt för något annat. Men det jag vet är att jag                   

kommer jobba på SR till juni, sedan är det helt oklart.  

- Radiojournalist 3 

 

Tidningsjournalist 1 beskrev situationen som att det inte gick att luta sig tillbaka och tro att 
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det är solklart att han kunde vara kvar på tidningen för all framtid. Återigen kan man koppla 

detta till prekariatet där Ivor Southwood beskriver att gruppen inte har möjlighet att finna en 

rutin och planera sin framtid och fritid. Det kan leda till psykisk påfrestning (Southwood 

2011, 27). Intervjupersonerna överensstämmer med detta då studien har påvisat att 

förväntningshorisonten har krympt. Journalisterna som medverkat i studien konstaterade att 

de hade en möjlighet att planera framtiden men på väldigt kort sikt som till exempel några 

veckor eller max några månader fram. De har anpassat sig så mycket till det nya 

journalistiska klimatet och förutsättningarna att de skapat ett liv runt branschens villkor 

samtidigt som de har accepterat livsstilen. Man kan ana att Southwood istället syftar på en 

framtid på längre sikt såsom flera år, men som beskrivits ovan verkar det som att 

intervjupersonerna tolkat framtiden som en förhållandevis kort period framöver. Här är det av 

stor vikt att skilja på den framtid där journalisternas anställningar avslutas och de framtida 

veckor eller månader som de har ett jobb att gå till. En risk skulle kunna vara att 

intervjupersonerna inte får journalistiska jobb i framtiden samtidigt som de samlat på sig 

stora skulder. Att bära på skulder som varar resten av livet och inte ha möjlighet att betala av 

dem är vanligt bland gruppen inom prekariatet (Southwood 2011, 24).  

 

Journalisternas lättsamma inställning till kortvariga scheman kan bero på att de är relativt 

unga och inte haft denna vardag så länge. Att ständigt byta arbetsplats är något som förmodas 

är väldigt slitsamt och inte hållbart på lång sikt. Anmärkningsvärt här är att 

Tidningsjournalist 1 hade familj men trots det såg han den korta anställningen på endast 

några månader som en trygghet och inget att oroa sig över. Han hade arbetat i branschen 

under flera års tid och hade lärt sig att säkra upp framtiden genom att alltid ha en plan b. Han 

var även inställd på att bli utlasad, men han hade som vana att kontakta andra redaktioner där 

han eventuellt kunde börja arbeta på när den nuvarande anställningen tog slut, för att ständigt 

ha en stabil inkomst. Detta uppseendeväckande resultatet tyder på att kraven på flexibilitet är 

så pass höga att det inte verkar tas någon hänsyn till om man har familj eller fast bostad. 

Utifrån intervjusvaren så verkar det inte heller finnas något utrymme för kompromisser, utan 

i hårda drag handlar det om att ha möjlighet att anpassa sig efter var jobben finns för att ha en 

fortsatt framtid inom journalistbranschen.  
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Intervjupersonerna i studien bekräftar i hög grad vad som framkommit i Nygrens studier om 

journalisters yrkesliv. De journalisterna som är med i den här studien har precis som de 

medverkande i Nygrens empiriska studier rätt attityd till det självständiga arbetet och kraven 

på flexibilitet. Det som just beskrivits kan ses som folkets nya doxa. Studiens resultat har inte 

förändrat denna doxa, men troligtvis kan de komma att se annorlunda ut i framtiden. Gunnar 

Nygren menar att de här egenskaperna är särskilt grundläggande hos en journalist (Nygren 

2008 B, 76). Vidare går det att spekulera i om doxan kan leva kvar i sin nuvarande form. 

Frågan som ställdes i teoriavsnittet angående journalistiska strukturer går här att besvara. 

Trots att det gått snart tio år sedan Nygren genomförde sina studier så lever samma 

grundläggande strukturer kvar och går att återfinna i journalisternas beteendemönster och hur 

redaktionerna arbetar.  

 

Om de ovissa arbetsförhållandena i värsta fall leder till att intervjupersonerna byter bransch 

helt, kan man anta att detta kan bli ett större problem för journalistiken i stort. Om branschens 

anställda byts ut med jämna mellanrum och endast får jobba kortare perioder på olika 

arbetsplatser kan det troligtvis komma att påverka nyhetsmaterialet. Alla journalister levde i 

den prekära tillvaron enligt de mönster vi fick fram. Det bör ändå påpekas att alla journalister 

kunnat arbeta i branschen efter deras examen. Det var endast en av de äldsta 

intervjupersonerna (Radiojournalist 3) som under en tid arbetat med ett annat yrke. Flera av 

journalisterna hade ställt in sig på att eventuellt behöva flytta för att kunna försörja sig som 

journalist på längre sikt. Att vara öppen och kunna byta stad gav möjlighet till jobb, menade 

de. I vissa avseenden beskriver Standing prekariatets personer som väldigt utsatta, att de är 

arbetslösa och lever med en oro över att ha tak över huvudet och mat på bordet (Standing 

2013, 212). Det här går inte att applicera på denna studies intervjupersoner, då det strider mot 

deras livsstil eftersom de faktiskt har en inkomst och trots sina opålitliga anställningsavtal 

hade de jobb.  

 

En gemensam inställning var att alla intervjupersoner hade funnit sig i arbetssituationen som 

journalister får stå ut med idag. Här går det att återkoppla till Standings resonemang om frihet 

(Standing 2013, 260). En tanke som väcks är att personerna i studien känner en frihet över att 

inte vara låsta vid en speciell arbetsplats eller stad och istället få uppleva en ständig 
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omväxling då de är öppna för omkringflyttande. När det kom till inställningen kring jobbet så 

hade intervjupersonerna spridda tankar och känslor. Det var flera som framhöll att de inte 

tyckte synd om sig själva men i nästa stund berättade samma personer om detaljer som 

hintade att de var missnöjda med villkoren. Radiojournalist 1 påstod sig ha varit beredd på 

journalistikens klimat när hon gav sig in i branschen, men senare syntes detaljer som tydde på 

missnöje. Ett exempel på detta var när hon berättade om att LAS var som en 

mardröm-hörsägen, vilket även togs upp i ett tidigare avsnitt.  

 

Ett mönster var att journalisterna var kluvna på många områden och svaren var sällan 

entydiga. Samtidigt som de var frustrerade över deras villkor älskade de sina jobb. Utifrån 

intervjusvaren visade journalisterna på hur komplex tillvaron var eftersom det kunde vara 

komplicerat för dem att komma med tvärsäkra svar. Det här är analytiskt intressant, då 

journalisterna ibland kunde ha svårt att motivera varför de fortsatt att arbeta med journalistik 

när de kände en balansgång mellan förbittring och kärlek till yrket. Vidare påpekade flera av 

journalisterna att de var tacksamma över jobben de hade sökt och faktiskt fått. Några 

berättade att de inte hade förväntat sig att det skulle vara möjligt att jobba som journalist på 

heltid. Här går det att dra kopplingar till avsnittet om multi-journalisterna där vi nämnde att 

ett hektiskt journalistliv har blivit en norm. Längtan efter en fast anställning gjorde att många 

ändrade deras framtidsplaner och såg journalistiken som en kortvarig karriär medan de var 

unga och inte hade familj och fast boende.  

 

Idag utvecklas journalistiken allt snabbare och det kommer bara att fortsätta (Hvitfelt och 

Nygren 2008, 147). Dock har ingen stor skillnad påträffats, när det kommer till våra resultat i 

förhållande till deras forskning. Om journalistiken utvecklas så pass snabbt så borde det 

möjligen skett mer under de här tio åren. De lokala redaktionerna följer också den effektiva 

förändringsprocessen. Något att lägga märke till är att nyhetsmedierna flyttat ut på sociala 

plattformar som exempelvis Facebook, men redaktionerna i denna studie är fortfarande 

återhållsamma på den fronten. Tidningsjournalist 2 reflekterade kring hur digitaliseringen 

påverkat journalistiken. Hon pratar om en faktor som digitaliseringen medfört där publiken 

inte är villig att betala för nyheter längre. Antingen söker de sig till plattformar som erbjuder 

gratis nyheter eller så tar de reda på informationen själva. Utifrån det intervjupersonerna 
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berättat om angående hektiska arbetsdagar och ett krav på snabbare produktivitet för att få ut 

fler nyheter, kan man å ena sidan anta att det blir riskabelt då publiken får ett överflöd av 

nyheter och känner en mättnad (Hvitfelt och Nygren 2008, 288). Men å andra sidan finns det 

fler sätt att vara delaktig på idag, bland annat kan publiken vara aktiva genom att kommentera 

på sociala medier, ringa in till radioprogram och skriva insändare till tidningar. I framtiden 

skulle det kunna leda till att publiken och journalisterna får en möjlighet att föra en ny och 

närmare dialog. Journalisterna får därmed en större förståelse för vad nyhetskonsumenterna 

vill ta del av och får en direkt bekräftelse på sitt arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 



 

6. Slutdiskussion 

Syftet med vår uppsats var att med hjälp av svaren från de kvalitativa semistrukturerade 

intervjuerna kunna motivera hur de sex journalisterna utan fasta anställningar betraktade och 

upplevde sitt arbete samt hur de såg på sin egen samt branschens framtid. Vidare syftade 

studien till att hitta eventuella likheter och skillnader mellan arbetsplatserna och 

journalisternas situation. Det som presenterats i Resultat och analys kommer i studiens sista 

del att sättas in i denna slutdiskussion där vi diskuterar kring och besvarar uppsatsens två 

frågeställningar. Slutdiskussionen bygger på två underrubriker som arbetats fram utifrån 

studiens frågeställningar. De är omformulerade som korta och kärnfulla underrubriker: 

Likheter och skillnader mellan redaktionerna och Journalisternas framtid.  

 

6.1 Likheter och skillnader mellan redaktionerna 

Här besvaras frågan “Vad finns det för eventuella likheter och skillnader med att arbeta som 

journalist utan fast anställning på radioredaktionen som är public service-ägd jämfört med 

den kommersiella tidningen?” Ett nytt resultat som uppkom i och med denna studie var att 

multijournalistiken är det nya normala. Journalistiken har förändrats på flera plan och är ett 

krävande yrke. Arbetet kommer i första hand och fritiden får bitvis bortprioriteras. Att vara 

journalist kräver att man ska ha full kännedom om den ort man jobbar på men man ska även 

vara öppen för miljöombyten och kunna flytta till andra platser när nya arbeten finns. Trots 

att intervjupersonerna i denna studie ständigt anpassat sig till dessa faktorer, ställde de sig 

förvånansvärt positiva till sin tillvaro. En slutsats som går att dra är att journalistyrket kan 

kräva nästan vad som helst, de arbetssökande journalisterna kommer att anpassa sig ganska 

väl oavsett förändring. De är villiga att offra i princip allt för att få arbeta som journalist. Men 

för en av journalisterna tog det faktiskt stopp, då hon inte kände sig bekräftad och fick svårt 

att få ihop ekonomin under en tid, vilket ledde till att hon bytte yrke. Sedan sökte hon sig 

tillbaka till journalistiken igen och fick ett jobb som varade i tio veckor vilket ansågs som 

lång tid. Att tio veckor ses som en stabil och säkrad framtid säger mycket om journalistikens 

förutsättningar och vilken värld journalisten ger sig in i. En likhet mellan journalisterna både 

på radioredaktionen och på tidningen var att alla kände sig stressade i någon form men 

samtliga accepterade ändå sin vardag. Att journalisterna tolererar den här tillvaron kan leda 
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till att arbetsgivarna fortsätter att utnyttja sin personal genom att anställa dem under osäkra 

villkor. Journalistbranschens onda cirkel når därmed inget slut.  

 

Studiens resultat pekar på att samtliga intervjupersoner kan klassificeras som flytande i ett 

prekariat. Situationen kan skilja sig från den brittiska, men vi ser mycket som 

överensstämmer med Standings och Southwoods definitioner, däribland att studiens 

intervjupersoner känner den otryggheten som utmärker prekariatet. Detta är fascinerande med 

tanke på att de lever i en svensk kontext vilket förmodligen skiljer sig från den brittiska. 

Vidare funderar vi kring om de kan eller hur de bör ta sig ur prekariatet. Vi tror att det finns 

en utväg, för det handlar om att stå upp för sina rättigheter inom exempelvis lagen om 

anställningsskydd och inte ta på sig för mycket arbete för att ständigt visa sig duktig. 

Däremot tar vi med oss att detta i värsta fall kan leda till att personerna behöver byta 

yrkesbana helt och hållet. Vi förmodar att det finns vägar ur prekariatet men om detta sätt är 

rätt väg att gå för intervjupersonerna är svårt att säga. För några av dem kanske arbetet är värt 

all oro. Det handlar om en balansgång som var och en får handskas med. När väger arbetet 

tyngre och när är det dags att släppa jobbet och gå vidare? Dock är tillvaron inom prekariatet 

mer komplext än så här. Personerna behöver ett arbete för att kunna försörja sig, precis som 

normen i det svenska samhället idag.  

 

Överlag så har inga utmärkande olikheter påträffats under analyserandet av de två 

redaktionerna. Detta kan bero på att intervjupersonerna är i samma sits utan fasta 

anställningar och redaktionerna som jämförts producerade lokalnyheter. De är relativt lika när 

det kommer till både hur redaktionerna konvergerar, hur intervjupersonernas 

anställningsformer ser ut samt hur multijournalistiken ter sig. En intressant skillnad vi såg var 

dock att den public service-ägda redaktionen kringgick LAS i större utsträckning. Det var 

något som samtliga journalister var medvetna om. Både de på radion och tidningen medgav 

att public service systematiskt utlasade sin personal medan tidningen inte använde sig av den 

metoden lika ofta. Det var som en outtalad hörsägen bland journalisterna och alla visste att 

LAS är något som de kan eller kommer stöta på i framtiden. Om vi spekulerar i vilka 

konsekvenser detta kan få tror vi att public service kommer att urholka sin tillit. Vi tror att de 

kommit undan med att kringgå LAS genom sin höga trovärdighet där de inte blir granskade i 

lika stor utsträckning som kommersiella redaktioner. På så sätt kan de slingra sig ifrån lagen 
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genom att ta in nya journalister på kortvariga anställningar och spara in på pengar. 

Sammanfattningsvis så ser vi att det underliga är det nya normala, då journalisterna står ut 

med otrygga anställningsavtal, psykiska påfrestningar och kortsiktiga framtidsutsikter.  

 

6.2 Journalisternas framtid  

“Hur ser de intervjuade på sin journalistiska framtid?” var den andra frågeställningen och 

här försöker vi besvara den på bästa möjliga sätt. En av de viktigaste poängerna som 

framkom i analysdelen var att det inte togs någon vidare hänsyn till journalisternas privatliv 

eller boendesituation. Att vara journalist innebar att offra mycket för jobbet eller att byta 

yrke. En av de tillfrågade hade familj men bekymrade sig inte över framtiden då han alltid 

tänkte ett steg fram och hade ett annat arbete på gång. När intervjupersonerna funderade över 

sin eventuella framtid som journalister så var det fler än hälften som hade kunnat tänka sig att 

byta yrkesbana helt. Alla påstod sig ha varit förberedda på en tuff bransch när de började 

arbeta som journalister, men när de väl känt på den journalistiska verkligheten hade de svårt 

att se sig som journalister hela livet på grund av allt man behöver offra. En av de tillfrågade 

var väldigt mån om en trygg vardag och möjligheten att kunna bosätta sig på en plats under 

en längre tid. Hon hade tidigare haft en plan på att byta yrke om hon inte fick fast jobb innan 

hon var 25 år, men trots det arbetade hon fortfarande kvar på radion med en 

programanställning. Vidare såg alla intervjupersoner några månaders anställning som en 

trygghet och de ansåg sig ha möjlighet att planera en rimlig tid framöver. Utifrån detta har vi 

kommit fram till att förväntningshorisonten för framtiden har krympt, då journalisterna 

accepterade situationen och branschens villkor att kunna leva i nuet.  

 

Den journalistiska doxan som vi kunnat skåda utifrån intervjusvaren stämmer överens med de 

som var aktuella för tio år sedan. Däremot tror vi att doxan kommer att förändras i framtiden, 

vilket kan komma att påverka journalisterna, men exakt på vilket sätt är svårt att förutspå. 

När det kom till radioredaktionen och tidningsredaktionens eventuella framtid hade samtliga 

en större tro på att radioredaktionen skulle leva kvar. Däremot var det mer osäkert ifall 

tidningsredaktionen skulle ha en längre framtid. Här är det dock viktigt att poängtera 

faktumet att det är en andratidning, vilket kan ha påverkat deras inställning. En av 

journalisterna berättade att hon gick och väntade på att tidningen eventuellt skulle lägga ner. 
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Hon påpekade att hennes inställning berodde på att det var en mindre tidning. Vi har funderat 

kring den eventuella framtiden där endast några medier lever kvar. Då kommer troligtvis den 

nuvarande doxan som innebär rätt attityd till det självständiga arbetet och kravet på 

flexibilitet hos journalisterna att förändras och anpassas efter den nya situationen. En av 

intervjupersonerna trodde att tidningen skulle ändra form i framtiden och primärt innehålla 

djuplodande personporträtt och de snabba nyheterna skulle istället bli robotstyrda. Ifall tiden 

som journalisterna lägger på kvicka nyheter såsom brott och olyckor minskas och istället 

prioriteras grävande journalistik, skulle följden kunna bli att kraven på flexibilitet blir mindre. 

En annan möjlig framtidsutsikt är att fler blir frilansjournalister och kan arbeta på distans och 

på det viset behöver de inte anpassa hela sitt liv efter journalistbranschens mallar. En annan 

viktig aspekt att poängtera är att det ligger något motsägelsefullt i att de flesta journalisterna 

såg en stabilitet i att arbeta inom public service med tanke på den frekventa utlasningen som 

pågår där. Kanske fanns det ett hopp om att det trygga public service skulle finna ett sätt att 

få stopp på det effektiva utbytet av folk. Vi har identifierat att journalisterna från båda 

redaktionerna hoppades på en fast anställning i framtiden och de framhöll att det kunde 

åstadkommas med en dos av timing och tur.  

 

Den här uppsatsen har studerat samhällsfenomenet med otrygga anställningsförhållanden för 

journalister i Sverige. Sammanfattningsvis kan vi säga att det är ett fenomen som utvidgats 

och blivit påtagligt inom branschen. Journalisterna är mer positiva till multijournalistik idag 

och de är villiga att göra nästan vad som helst. En ny frågeställning som kan ge upphov till 

intressanta svar är om framtiden vilar på att journalisterna är övernaturliga där deras bränsle 

aldrig tar slut? Vi har sett tecken på att utmattning är vanligt förekommande men samtidigt 

älskar de vad de gör och att bära titeln som just journalister.  
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7. Vidare forskning 

Det vore högst relevant och minst lika viktigt att undersöka hur den journalistiska situationen 

ser ut för de som är 31 år och äldre. Att jämföra de resultaten med den här studien hade 

kunnat mynna ut i tänkvärda resultat. Vilka likheter och skillnader skulle det kunna finnas 

beroende på journalisternas ålder? Det vore även spännande att se hur de äldre förhåller sig 

till multijournalistiken som fått en allt större plats idag. I tidigare studier framkom det att 

journalisterna oavsett ålder var skeptiska till multijournalistiken. I förhållande till de 

resultaten hade det varit spännande att få en uppföljning hur inställningen ser ut idag. Om 

äldre hade intervjuats så skulle man kunna jämföra deras start på karriären och hur de 

uppfattar situationen som råder idag. Vidare är det intressant att forska kring att äldre kanske 

inte behärskar multijournalistiken. Vad skulle hända om de inte inte hänger med i 

utvecklingen och blir avskedade om de inte lever upp till de nya kraven? Då kan det finnas en 

risk att de äldres perspektiv försvinner. Vi tror att det behövs arbetskraft av varierad ålder så 

nyheterna når ut till en så bred målgrupp som möjligt.  

 

För att bredda forskningen inom området vore det även relevant att studera journalister 

utanför Sveriges gränser, då de kanske besitter helt andra erfarenheter. Hur ser 

arbetsvillkoren ut för journalister internationellt? Utifrån det Hvitfelt och Nygren skriver om 

angående höga produktionskrav för fast anställda så hade det även varit intressant att studera 

detta. Att göra en jämförelse mellan journalister utan fast anställning och fast anställda hade 

kunnat mynna ut i spännande resultat. Ger det någon ytterligare trygghet att ha fast 

anställning? 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide 

● Presentera uppsatsen med en kort sammanfattning. 

● Förklara varför vi valt ut just dem till undersökningen. 

● Informera om anonymitet. Det kommer framgå att du är journalist utan fast 

anställning i en stad i norra Sverige på en kommersiell tidning eller public service-ägd 

radioredaktion. 

● Informera om var intervjupersonen senare kan hitta den färdiga uppsatsen. 

● Informera om att intervjupersonen under hela intervjun får avbryta vid behov. 

● Informera om att intervjun kommer spelas in och skrivas ner. 

● Efter intervjun: Är det något du vill tillägga? 

 

Frågor till journalisterna utan fast anställning på den kommersiella tidningen 

Ålder: 

Kön: 

 

Bakgrund 

Varför ville du bli journalist? 

Kan du berätta litegrann om din yrkesvana? 

Har du en journalistexamen?  

Hur länge har du jobbat som journalist utan fast anställning? 

Hur länge sträcker sig din nuvarande anställning? 

Hur många vikariat har du haft under din tid som journalist? 

Jobbar du på någon annan journalistisk arbetsplats utöver den här? Eller har du något annat 

jobb? 

Är journalistyrket vad du hade förväntat dig? 

 

En vanlig arbetsdag som journalist utan fast anställning 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig som journalist utan fast anställning? 

Hur många områden behärskar du på din arbetsplats? 
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Behandlad som journalist utan fast anställning 

Hur är det att vara journalist utan fast anställning på din arbetsplats? 

Hur blir du behandlad som journalist utan fast anställning? 

Hur upplever du din roll på arbetsplatsen i relation till dina chefer? 

Anser du att du tar på dig mer arbete än en fast anställd? Jobbar du dig uppåt? 

Brukar du få schema veckovis eller månadsvis? 

Brukar du bli inringd? Hur ofta händer det? 

Känner du dig trygg med din anställning, på vilket vis? 

 

LAS 

Vad känner du till om LAS? 

Är du något du oroar dig över? Varför/varför inte? 

 

Medielandskapet i förändring 

Vad tänker du kring det förändrade medielandskapet i Sverige? 

Känner du dig trygg inom den nuvarande tidningsbranschen? Varför/varför inte? 

Samarbetar din arbetsplats något med andra redaktioner? Om ja: på vilket sätt? 

 

Framtiden 

Hur tror du att din framtid som journalist ser ut? 

Har du tankar på att satsa på en fast anställning och stanna på arbetsplatsen? 

Hur tror du att framtiden ser ut för papperstidningen? 

Hur hade det känts att ha ett vikariat inom public service? (till skillnad från den kommersiella 

tidningen). 

 

Frågor till journalisterna utan fast anställning på den public service-ägda 

radioredaktionen 

Ålder: 

Kön: 
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Bakgrund 

Varför ville du bli journalist? 

Kan du berätta litegrann om din yrkesvana? 

Har du en journalistexamen?  

Hur länge har du jobbat som journalist utan fast anställning? 

Hur länge sträcker sig din nuvarande anställning? 

Hur många vikariat har du haft under din tid som journalist? 

Jobbar du på någon annan journalistisk arbetsplats utöver den här? Eller har du något annat 

jobb? 

Är journalistyrket vad du hade förväntat dig? 

 

En vanlig arbetsdag som journalist utan fast anställning 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig som journalist utan fast anställning? 

Hur många områden behärskar du inom din arbetsplats?  

Hur känns det att ha en tjänst inom just public service? 

 

Behandlad som journalist utan fast anställning 

Hur blir du behandlad som journalist utan fast anställning? 

Hur upplever du din roll på arbetsplatsen i relation till dina chefer?  

Anser du att du tar på dig mer arbete än en fast anställd? Jobbar du dig uppåt? 

Brukar du få schema veckovis eller månadsvis? 

Brukar du bli inringd? Hur ofta händer det? 

Känner du dig trygg med din anställning, på vilket vis? 

 

LAS 

Vad känner du till om LAS? (extra vanligt på din arbetsplats?) 

Är det något du oroar dig över? Varför/varför inte? 

 

Medielandskapet i förändring 

Känner du dig trygg inom public service? Varför/varför inte? 

Vad tänker du kring det förändrade medielandskapet i Sverige? 
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Samarbetar din arbetsplats något med andra redaktioner? Om ja: på vilket sätt? 

 

Framtiden 

Har du tankar på att satsa på en fast anställning och stanna på arbetsplatsen? 

Hur tror du att framtiden ser ut för Public Service? 

Hur hade det känts att ha ett vikariat på en kommersiell redaktion? 

Vad vill du ha för jobb i framtiden? Varför? 
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